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ВСТУП
Неодмінною умовою сталого розвитку суспільства є безпека людини і
навколишнього середовища, захищеність від впливу шкідливих техногенних,
природних, екологічних і соціальних факторів надзвичайних ситуацій.
Значну, якщо не головну, роль у вирішенні завдання ефективного реагування
на надзвичайні ситуації повинен відігравати законодавчий механізм запобігання та ліквідації їх наслідків.
Як показують наукові і соціологічні дослідження в різних країнах,
першопричиною техногенних і багатьох природних надзвичайних ситуацій, а
також невиправдано великих розмірів збитків при цьому є недостатня
компетентність осіб, яким доводиться ухвалювати управлінські рішення з
попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, а також невміння населення правильно діяти в умовах тієї або іншої надзвичайної ситуації.
У зв’язку з цим підготовці професійних кадрів для роботи у сфері цивільного
захисту і навчанню населення діям в умовах надзвичайних ситуацій у всіх
країнах надається особлива увага, а в Україні це є важливою складовою
державної політики у сфері цивільного захисту.
У відповідності з вимогами законодавства у сфері цивільного захисту
навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях, здійснюється шляхом
проведення теоретичного навчання та практичної підготовки.
Практичне навчання з питань цивільного захисту є важливим,
завершальним етапом та найбільш ефективною формою навчання працівників і формувань цивільного захисту суб’єктів господарювання, керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з цивільного захисту, суб’єктів господарювання діям у надзвичайних
ситуаціях та вирішення завдань цивільного захисту.
При написанні роботиза мету ставилось розглянути основні методи
роботи керівництва навчання та посередників під час організації підготовки і
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проведення комплексних об’єктових навчань (далі – КОН) на суб’єкті
господарювання. Об’єктом вивчення визначено організацію підготовки та
проведення практичних заходів з питань цивільного захисту на суб’єктах
господарювання. Предметом дослідження в даній роботі окреслено питання
організації підготовки та проведення КОН, як завершального етапу трирічного періоду об’єктової підготовки з цивільного захисту підприємства.
Проблемні питання процесу підготовки та проведення КОН розглядаються на прикладі проведеного на ТОВ «МСП Ніка-Тера» (місто Миколаїв) у
2016 році показового КОН. В роботі враховано досвід в проведенні практичних заходів на об’єктах господарської діяльності України, а також досвід
проведення навчань з цивільної оборони на об’єктах народного господарства
колишнього Радянського Союзу. Додатково надаються зразки основних документів, які повинні відпрацьовуватись під час підготовки та проведенні
практичних заходів з питань цивільного захисту на суб’єктах господарювання.
Рекомендації, надані в роботі, слід використовувати творчо, в залежності від аналізу надзвичайних ситуацій, подій та небезпечних факторів, які
ймовірні для місця розташування суб’єкту господарювання, умов і особливостей виробничої діяльності, відшуковуючи нові, більш удосконалені форми
і методи навчання органів управління і сил цивільного захисту об’єкта.
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РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ КОМПЛЕКСНОГО ОБ’ЄКТОВОГО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1.1 Загальні положення

КОН є формою практичної підготовки працівників, що визначає в цілому готовність підприємств, установ та організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на
об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.
КОН організовуються і готуються згідно з Порядком підготовки до дій
за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443,
Порядком організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 934 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 р. за № 1200/25977) та проводяться підприємствами, установами та організаціями з чисельністю працюючих
50 осіб і більше на завершальному етапі трирічного періоду об'єктової підготовки з цивільного захисту працівників після того, як вони оволодіють у
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повному обсязі теоретичним матеріалом відповідних програм підготовки
населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
Фінансування підготовки та проведення КОН здійснюється за рахунок
коштів суб'єктів господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський спеціалізований порт Ніка-Тера» (далі – ТОВ «МСП Ніка-Тера») є одним з провідних
підприємств міста Миколаєва та має значне пожежне та техногенне навантаження. На підприємстві існує сім найбільш небезпечних технологічних ділянок, а саме:
комплекс по перевантаженню мінеральних добрив і хімічних вантажів;
комплекс по перевантаженню зернових вантажів;
комплекс по перевантаженню технічної гранульованої сірки і вугілля;
майданчик перевантаження наливних небезпечних вантажів;
система газопостачання порту;
продуктопровід олії;
склад балонів із стислими зрідженими горючими газами, –
у зв’язку з чим за результатами ідентифікації у 2015 році об’єкт віднесено до
об’єктів підвищеної небезпеки І класу.
На таких об’єктах вкрай важливе місце займає питання дотримання
умов безпеки праці, та готовності до реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Проведення КОН на ТОВ «МСП Ніка-Тера» було сплановано з метою
покращення рівня готовності служб та формувань ЦЗ підприємства до
виконання завдань за призначенням, згідно графіку проведення спеціальних
об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого
організаційно-методичними

вказівками

щодо

навчання

Миколаївської області з питань цивільного захисту і

населення

діям в умовах

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 рік
(розпорядження першого заступника голови Миколаївської ОДА від
31.12.2015 року № 5539/0/05-60/3-15) та на виконання окремого доручення
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першого заступника Голови ДСНС України «Про проведення комплексного
об’єктового навчання з питань цивільного захисту та функціонального
обстеження НМЦ сфери цивільного захисту у Миколаївській області».
З метою якісної підготовки до проведення навчання та відпрацювання
дій з реагування на можливі НС відповідно до ризиків, що мають місце на
об’єкті, видано наказ про підготовку та проведення комплексного об’єктового
навчання (додаток 1), яким визначені тема, навчальні цілі, строк та місце
проведення, штаб керівництва навчання, а також перелік осіб, які навчаються,
та посередники при них, порядок їх підготовки і допуску до навчання, призначено відповідальних виконавців, строки та обсяг робіт з підготовки місць
проведення практичних заходів, матеріально-технічне забезпечення, кошторис, необхідний для підготовки та проведення навчання.
На виконання наказу був складений календарний план підготовки до
проведення навчання (додаток 2).
В календарному плані більш детально за відповідними розділами визначаються заходи з підготовки навчання, строки їх виконання, залучені сили
і засоби та відповідальні виконавці.
Розроблюють наказ про проведення навчання і календарний план,
доводять їх зміст до виконавців завчасно, не пізніше ніж за 45 діб до початку
навчання.
1.2 Визначення вихідних даних
Основою підготовки навчання, його організації і планування є вихідні
дані. До вихідних даних відносять:
тема навчання;
мета навчання;
етапи навчання;
навчальні питання;
склад керівництва, посередників і навчаємих, послідовність залучення
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їх на навчання і на який строк;
строки проведення навчання;
район навчання;
оперативна обстановка, на фоні якої будуть проводитись навчання, ін.
Вихідні дані визначає керівник навчання. Частина вихідних даних може
бути визначена старшими начальниками з питань цивільного захисту.
Темою показового комплексного об’єктового навчання на ТОВ «МСП
Ніка-Тера» (далі – навчання) було визначено: «Дії органів управління і сил
цивільного захисту ТОВ «МСП Ніка-Тера» при виникненні можливих надзвичайних ситуацій».
Головною метою проведення навчання вцілому було:
вироблення єдності підходів щодо організації і методики проведення
комплексних об'єктових навчань з питань цивільного захисту, демонстрація
технології відпрацювання практичних етапів згідно із задумом навчання.
Крім того були поставлені конкретні цілі для кожної категорії тих, хто
навчається.
Етап – це частина навчання, що охоплює визначений період діяльності
тих, хто навчається, протягом якого відпрацьовують групу питань теми. При
цьому забезпечують необхідну послідовність у відпрацюванні теми.
Згідно з планом проведення (додаток 3) навчання було поділено на 5
етапів:
1-й етап: «Організаційні заходи»;
2-й етап: «Теоретична частина»;
3-й етап: «Практичні заходи»;
4-й етап: «Підведення підсумків першого дня проведення комплексного
об’єктового навчання і його попередній розбір»;
5-й етап: «Розгляд заходів, проведених в період підготовки до проведення навчання».
Навчальні питання являють собою ряд послідовних, логічно випливаючих одна з одної найбільш характерних задач, які вирішують ті, хто навчає-
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ться, у визначений час на даному етапі навчання.
Визначаючи навчальні питання, слід враховувати відведений час, рівень
підготовки тих, хто навчається, матеріальну базу, на якій практично відпрацьовується поставлена задача.
Виходячи з тривалості, важливості вирішуваних завдань і часу, виділеного для їх виконання, кожен з етапів навчання на ТОВ «МСП Ніка-Тера»
був поділений на навчальні питання.
Склад учасників навчання включає керівництво навчанням, посередників і тих, хто навчається. Керівник навчання перш за все визначає такі категорії учасників навчання як начальник і штаб керівництва, заступники і помічники керівника навчання, посередники на навчанні. Потім уточнює склад
тих, хто навчається, їх категорії і кількість, на який термін вони залучаються і
яку практичну роботу планується їм виконувати.
Дуже важливо вірно визначити час підключення тих, хто навчається,
для відпрацювання практичних питань.
Склад і строки залучення на навчання осіб, котрі не перебувають в прямій підлеглості керівнику навчання, погоджуються ним у відповідних інстанціях. Це стосується перш за все населення, яке проживає навколо об’єкту,
місцевих органів ЦЗ тощо.
Склад керівництва, посередників і тих, хто навчається, послідовність
залучення їх на навчання було визначено наказом ТОВ «МСП Ніка-Тера» про
проведення навчання від 03.06.2016 року №439 (додаток 1).
Строки проведення навчання визначають, виходячи з теми навчання,
часу, що відводиться на виконання заходів згідно планів ЦЗ, а також вимог
повного і якісного відпрацювання всіх навчальних питань і досягнення
поставленої навчальної мети. Враховується характер виробничої діяльності
об’єкту, а в сільській місцевості, крім цього, і сезонність сільськогосподарських робіт, з тим, щоб забезпечити залучення на навчання максимальної кількості сил і засобів.
Враховуючи зазначене вище, наказом начальника порту було визначено
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терміни проведення навчання:19-20 липня 2016 року.
У відповідності з темою, навчальною метою та визначеними завданнями було прийнято рішення проводити навчання безпосередньо на території
ТОВ «МСП Ніка-Тера».
Оперативну обстановку, на фоні якої має проводитись навчання, визначають на кожен етап навчання і для відпрацювання кожного навчального
питання. При цьому складають загальну обстановку і визначають напрями її
розвитку.
З метою забезпечення комплексного вирішення ряду завдань, особливо
таких як приведення в готовність органів управління, сил і засобів ЦЗ,
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в ході ліквідації наслідків НС, підвищення стійкості роботи об’єкту, вихідна обстановка
під час проведення навчань на ТОВ «МСП Ніка-Тера» була визначена як
напружена, динамічна, містила в собі необхідні дані для всіх категорій тих,
хто навчається. Керівництвом навчання було відпрацьовано план її нарощування (додаток 5). Оперативну обстановку було визначено для відпрацювання
кожного навчального питання.
1.3 Розробка документів по навчанню
Для проведення навчання, як правило, розробляються:
план проведення навчання;
часткові

плани

заступників,

помічників

керівника

навчання

і

посередників;
плани забезпечення навчання (матеріально-технічного, зв’язку, імітації,
нарощування обстановки та інші);
інструкції по мірам безпеки і ряд інших документів.
План проведення навчання – основний навчально-методичний документ, який визначає хід навчання, послідовність відпрацювання навчальних
питань та порядок проведення практичних заходів за етапами навчання у ви-
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значених умовах обстановки з визначенням часу на їх відпрацювання. План
проведення навчання відпрацьовується штабом керівництва, затверджується
керівником і доводиться до виконавців не пізніше, ніж за один місяць до
початку навчання.
На підставі Плану проведення навчання заступники, помічники
керівника КОН, керівники залучених структурних підрозділів, посередники
розробляють особисті плани. Вони розробляються у довільній формі і
повинні відображати їх роль у відпрацюванні навчальних питань учасниками
навчання з визначенням обсягу і послідовності дії в межах функціональних
обов’язків, заходів по всебічному забезпеченню, дотриманню заходів
безпеки. Особисті плани можуть виконуватись текстуально або графічно і
затверджуються керівником навчання.
План нарощування обстановки, план імітації та план проведення
практичних заходів можуть відпрацьовуватися окремо.
Всі плануючі документи повинні бути узгоджені між собою.
Слід зауважити, що для відпрацювання плануючої документації необхідно керуватися вимогами нормативних і правових документів, показниками
реальних планів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також враховувати особливості діяльності суб’єкту господарювання.
Одним з головних питань, які повинні відпрацьовуються під час
проведення навчань, є переведення органів управління, сил і засобів цивільного захисту суб’єкту господарювання у режим функціонування підвищеної готовності та надзвичайної ситуації. Тому під час відпрацювання плануючої документації рекомендовано врахування проведення наступних заходів:
1. При істотному погіршенні обстановки або отриманні інформації
(прогнозу) про можливість виникнення надзвичайної ситуації (далі – НС),
керівниками підприємств, установ та організацій для органів управління, сил
і засобів цивільного захисту вводиться режим підвищеної готовності:
- здійснюється оповіщення та збір керівних органів суб’єкту господарювання, до працівників доводиться інформація про загрозу виникнення НС;
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- чергові (диспетчерські) служби переводяться на посилений режим
чергування;
- впродовж 2-х годин приводяться у готовність до дій за призначенням (у
разі наявності) об’єктові аварійно-рятувальні служби, аварійно-технічні підрозділи підприємства, установи, організації, що залучаються до ліквідації
наслідків НС;
- посилюється спостереження за територією, якій загрожує виникнення
НС, зокрема, на якій розміщуються потенційно небезпечні та об'єкти підвищеної небезпеки;
- проводяться засідання об’єктової комісії з питань НС (за безпосередньою участю відповідних керівників), на яких здійснюється уточнення завдань структурним підрозділам суб’єкту господарювання з урахуванням
заходів, передбачених планом реагування на НС, визначаються обсяги і порядок використання матеріальних резервів, фінансування заходів реагування на
НС;
- визначаються та обладнуються місця для забезпечення управління у режимі НС, на яких розміщуються структурний підрозділ (посадові особи) з питань НС, секретаріат об’єктової комісії з питань НС, члени об’єктової комісії
з питань евакуації, уточнюються їх склад та загальна чисельність працівників, приводиться у готовність система зв'язку, оповіщення та обміну інформацією;
- захисні споруди цивільного захисту (у разі наявності) приводяться у готовність до використання за призначенням (захисні споруди, що перебувають
у постійній готовності до використання за призначенням, оглядаються);
- уточнюються (у разі необхідності) місця укриття працівників у спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях, порядок отримання
резерву засобів індивідуального захисту та розгортання пунктів їх видачі,
маршрути евакуації;
- вживаються заходи щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів
суб’єкту господарювання та зменшення можливих матеріальних втрат;
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- керівники суб’єктів господарювання, що створили спеціалізовані
об’єктові служби та формування цивільного захисту (далі ЦЗ), уточнюють
склад, оснащення та порядок приведення у готовність до дій за призначенням
таких служб, формувань, їх завдання відповідно до положень та планів реагування на НС;
- на суб’єктах господарювання, що не створили спеціалізовані об’єктові
служби та формування ЦЗ, уточнюються виконавці заходів та їх завдання відповідно до інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС;
- здійснюється (у разі потреби) уточнення планів реагування на НС, інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або
виникненні НС;
- структурні підрозділи (посадові особи) з питань НС разом із секретаріатом комісії з питань НС зосереджують зусилля на виявленні причин погіршення обстановки, готують пропозиції щодо її нормалізації, а у разі потреби
формують і висувають у зону можливого виникнення НС об’єктову оперативну групу.
2. При отриманні інформації про виникнення НС керівниками
підприємств, установ та організацій для органів управління, сил і засобів ЦЗ
вводиться режим надзвичайної ситуації:
- структурним підрозділом (посадовими особами) з питань НС,
секретаріатом комісії з питань НС через об’єктові системи оповіщення
доводиться до працівників інформація про виникнення та поширення НС,
способи і методи захисту від дії факторів ураження її джерела;
- вживаються заходи щодо захисту працівників з урахуванням отриманої
інформації про способи і методи захисту та планів реагування на НС, інструкцій щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення НС;
- організовується здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, де виникла НС, обстановкою на
аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
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- здійснюється оцінка обстановки та вживаються заходи, необхідні для
надання невідкладної допомоги постраждалим на місці їх знаходження, з використанням об’єктових аварійно-рятувальних служб, аварійно-технічних та
інших підрозділів підприємства, установи, організації, наявних матеріальнотехнічних та інших ресурсів і запасів;
- залучаються до виконання робіт необхідні аварійно-рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші служби та забезпечується взаємодія з керівником робіт з ліквідації наслідків НС;
- здійснюються заходи з локалізації наслідків НС, евакуації постраждалих до розгорнутих поблизу медичних формувань та лікувальних
закладів;
- об’єктовою комісією з питань НС визначаються межі зони НС, приймається рішення про ліквідацію її наслідків;
- керівником суб’єкта господарювання призначаєтьсякерівник робіт з ліквідації наслідків НС; впродовж 30 хв. у робочий час та 1 год. 30 хв. - у неробочий формується і розпочинає роботу штаб з ліквідації наслідків НС;
- уточнюються завдання і порядок взаємодії керівних органів суб’єкту
господарювання з органами управління аварійно-рятувальних служб та підрозділами, що залучаються до ліквідації наслідків НС;
- приводяться (у разі наявності та потреби) у повну готовність для
проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах суб’єкту господарювання об’єктові спеціалізовані служби і формування ЦЗ, що висуваються у
зону НС та переходять в оперативне підпорядкування керівнику робіт з ліквідації наслідків НС;
- організовується всебічне забезпечення органів управління, сил і
засобів, що беруть участь у ліквідації наслідків НС, проводяться роботи з
першочергового життєзабезпечення постраждалих; за необхідністю – санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи;
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- створюються необхідні умови для відновлення діяльності об'єктів
суб’єкту господарювання, функціонування інженерних і транспортних мереж
та споруд;
- організовується надання необхідної допомоги населенню, яке проживає
в зоні відповідальності суб’єкту господарювання та постраждало внаслідок
НС;
- визначається розмір шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання і
населенню внаслідок виникнення НС;
- вивчаються обставини, що склалися, та готується інформація за підпорядкуванням про здійснені заходи, пов'язані з реагуванням на НС (для
об’єктового рівня – додатково причини її виникнення).
Отже, проведення зазначених заходів, повинно бути відображено у змістовній частині плану проведення навчання та інших документах по навчанню.
З метою забезпечення своєчасного відпрацювання необхідної документації для проведення навчання навчально-методичним центром ЦЗ та
БЖД Миколаївської області був забезпечений методичний супровід ТОВ
«МСП Ніка-Тера», який було організовано згідно з Порядком організації та
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту, затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 р. № 934 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за №
1200/25977) та Положенням про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженого наказом МВС України від 21.10.2014 р.
№ 1112 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2014
року за № 1398/26175)
Обласними та міста Миколаєва курсами удосконалення керівних кадрів
(далі – курси) було відпрацьовано План забезпечення методичного супроводу
показового комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту
на ТОВ «МСП Ніка-Тера» 19-20.07.2016 року (додаток 4), в якому було визначено виробничі завдання щодо проведення інструктивно-методичних
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занять, інструктажів та надання методичної допомоги керівництву навчанням
в організації підготовки та проведенні навчання.
Було надано практичну допомогу керівництву навчанням у відпрацюванні:
наказу ТОВ «МСП Ніка-Тера» про проведення навчання (додаток 1);
календарного плану підготовки навчання (додаток 2);
плану проведення навчання (додаток 3);
плану нарощування обстановки (додаток 5);
плану імітації (додаток 6);
план об’єкту з графічним показом ділянок, рубежів, пунктів відтворення обстановки та перелік засобів імітації (додаток 7);
схема розгортання сил і засобів на місці відпрацювання практичних
заходів (додаток 8)
плани посередників (додаток 9) та ряду інших документів.
1.4 Підготовка учасників навчання
Робота майстрів виробничого навчання по підготовці учасників навчання була організована відповідно план-завдань, складених на підставі визначених Планом забезпечення методичного супроводу виробничих завдань.
Для успішного проведення навчання керівником ТОВ «МСП НікаТера» було організовано підготовку керівництва на інструктивно-методичних
заняттях, які проводились майстрами виробничого навчання. Під час таких
занять майстри виробничого навчання надавали допомогу заступникам (помічникам) керівника навчання, персоналу штабу керівництва, посередникам у
відпрацюванні необхідного пакету документів з проведення навчання.
З посередниками та працівниками, які на час навчання призначалися
керівниками на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів і
робіт та були залучені до проведення таких заходів і робіт, були сплановані і
проведені інструктажі.
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Під час підготовки учасників навчання особлива увага була приділена
відпрацюванню алгоритмів дій з організації та здійснення заходів, передбачених планом навчання, швидких та чітких дій щодо приведення керівництва та
сил цивільного захисту ТОВ «МСП Ніка-Тера» в готовність, підвищенню їх
оперативності при зборі та узагальненні даних про обстановку, її оцінки та
організації взаємодії.
З метою показу (демонстрації) дій учасників навчання були визначені
навчальні місця:
навчальне місце №1 «Дії із забезпечення заходів цивільного захисту у разі
загрози виникнення та виникнення НС природного характеру, пов’язаної з
погіршенням метеорологічних умов»;
навчальне місце №2 «Дії з доведення інформації при вибуху в
підсилосному приміщенні сховища зерна силосного типу №2»;
навчальне місце №3 «Огляд з визначенням ступеня готовності
об’єктових формувань ЦЗ до виконання завдань»;
навчальне місце №4 «Дії керівника робіт з ліквідації наслідків НС з
утворення об’єктового штабу з ліквідації наслідків НС. Дії керівника штабу з
ліквідації наслідків НС та постановка завдань, спрямованих на мінімізацію
наслідків аварії»;
навчальне місце №5 «Порядок виконання евакуаційних заходів із зони
НС»;
навчальне місце №6 «Дії спеціалізованих служб ЦЗ об’єкта щодо
ліквідації НС, пов’язаної із вибухом в підсилосному приміщенні сховища зерна
силосного типу №2: енергозабезпечення; медичної допомоги; комунальнотехнічної; транспортного забезпечення;інженерної; охорони громадського
порядку»;
навчальне місце №7 «Дії формувань ЦЗ об’єкта щодо ліквідації НС,
пов’язаної із вибухом в підсилосному приміщенні сховища зерна силосного
типу: пошуково-рятувальна команда; аварійно-технічна бригада; транспортна
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команда; добровільна пожежна команда; команда охорони громадського
порядку; медична команда».
З метою перевірки готовності спеціалізованих служб і формувань ЦЗ,
безпосередньо перед навчанням з ними були проведені огляди готовності, на
яких було перевірено їх екіпіровку, укомплектованість особовим складом,
технікою, приладами і майном, засобами зв’язку тощо.
1.5 Підготовка практичних заходів, які здійснюються під час навчання

Однією з основних вимог, що пред’являються до навчань, є залучення
тих, хто навчається, до вирішення практичних завдань і проведення практичних заходів згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації
і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного
захисту на особливий період.
Проведення практичних заходів пов’язано з підготовкою району навчання вцілому і місць (об’єктів), на яких будуть проводитись такі заходи.
Порядок, об’єм і строки проведення такої підготовки, сили і засоби, що
виділяються для проведення цих заходів, були визначені наказом ТОВ «МСП
Ніка-Тера», планом проведення навчання та іншими плануючими документами.
Для успішного відпрацювання питань навчання заздалегідь були підготовлені місця (ділянки) проведення практичних заходів, були завчасно підготовлені імітаційні команди.
Після проведення всіх підготовчих та організаційних заходів проведено
засідання комісії з оцінки готовності персоналу об’єкта до проведення
навчання. До складу комісії ввійшли співробітники підприємства та
територіального органу ДСНС України.
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На першому етапі роботи комісії перевірено плануючі та організаційні
документи, такі як:
розпорядчі документи, що регламентують роботу з питань ЦЗ на
підприємстві;
відображення у трудових угодах зі співробітниками їх добровільної
згоди щодо перебування у складі формувань ЦЗ;
план локалізації і ліквідації наслідків аварій;
план реагування на НС, –
а також перевірено знання співробітниками своїх обов’язків у разі
виникнення небезпечних подій та НС.
На другому етапі роботи комісії перевірені заходи, направлені на
проведення практичної складової навчання, а саме:
стан функціонування автоматизованої системи раннього виявлення
загрози виникнення НС та оповіщення у разі їх виникнення;
пункту видачі засобів індивідуального захисту органів дихання;
первинних засобів пожежогасіння;
забезпечення табельним майном служб та формувань ЦЗ;
наявність і готовність до використання матеріального резерву об’єкту
та засобів імітації.
За результатами роботи комісії встановлено: всі визначені заходи
відпрацьовані в повному обсязі, – зроблено висновок щодо готовності
співробітників об’єкту до проведення навчання та складено відповідний акт
(додаток 10).
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБ’ЄКТОВОГО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
2.1 Загальні положення
Проведення комплексного об’єктового навчання – найбільш складний і
відповідальний етап в роботі керівництва, посередників і всіх його учасників.
Успіх навчання, безсумнівно, закладається в ході підготовки до нього,
але й багато в чому залежить від методики його проведення і перш за все від
роботи керівника, його заступників та помічників, а також посередників, від
їх вміння керувати навчанням, своєчасно та правильно реагувати і впливати
на хід навчання. В цьому випадку підвищується їх відповідальність за весь
хід навчання, тому що всі або більшість заходів на ньому відпрацьовуються
практично, і прорахунки в роботі керівництва та посередників, а також в діях
тих, хто навчається, неприпустимі.
Порядок роботи керівництва і посередників, їхні дії під час навчання,
дії тих, хто навчається, визначають в плані проведення навчання та в особистих планах заступників, помічників керівника і посередників.
Керівник навчання, його заступники, помічники і посередники
зобов’язані рішуче втручатися і добиватися прийняття правильних рішень в
тому випадку, коли вони не відповідають обставинам, що склалися, не дозволяють досягти поставленої мети навчання або можуть призвести до пошкодження державного (приватного) майна, а також порушення заходів безпеки.
Керівництво навчанням може заслуховувати доповіді відповідних начальників про обстановку, що склалася, про прогнозування її розвитку, прийнятих рішеннях, про віддані розпорядження, про практичні заходи, які проводяться, про дії сил ЦЗ та інші питання організації і здійснення ЦЗ об’єкту.
В цілому на навчанні створюється складна, динамічна і повчальна об-
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становка, яка випливає з умов, що можуть статися у випадку аварій на об’єкті
у мирний час, тобто створюються умови, які потребують прийняття сміливих
самостійних рішень, рішучих дій сил, а також виконання раптово виникаючих задач. Особливо це стосується потенційно небезпечних об’єктів (об’єктів
підвищеної небезпеки), де всяке зволікання в діях може призвести до тяжких
наслідків.
Під час навчання виконуються практичні заходи, що дають змогу
перевірити реальність планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації
і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного
захисту на особливий період.
Практичні заходи навчання проводяться з імітацією руйнувань, пожеж,
вибухів, зон затоплення і зараження, задимлення, аварій на трубопроводах і
ємностях, ступінь якої залежить від навчальних цілей, особливостей об’єкту,
характеру місцевості і наявності імітаційних засобів. Окремі елементи
доповнюються засобами позначення: знаками, покажчиками, прапорцями,
пояснювальними написами.
2.2 Відпрацювання навчальних питань за етапами навчання
Рекомендації для керівника навчання, його заступників, помічників і
посередників з відпрацювання з тими, хто навчається, всього комплексу
заходів ЦЗ на навчанні в даній роботі розглянуті стосовно до теми «Дії органів управління і сил цивільного захисту ТОВ «МСП Ніка-Тера» при виникненні можливих надзвичайних ситуацій».
Відповідні навчальні питання розглянуті (як варіант) згідно плану
проведення навчання на ТОВ «МСП Ніка-Тера» за вказаною темою.
На першому етапі навчання «Організаційна частина» присутніх було
ознайомлено з об’єктом ТОВ «МСП Ніка-Тера» та його системою ЦЗ,
доведено тему, навчальні цілі та питання навчання.
Другий етап навчань «Теоретична частина» був умовно поділений на 2
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навчальні питання.
Під час відпрацювання першого питання «Здійснювані заходи і порядок
дій посадових осіб, змінних і чергових служб, органів управління та сил ЦЗ
підприємства з реагування на загрозу виникнення НС» були відпрацьовані
питання забезпечення стійкого функціонування підприємства, організації дій
персоналу підприємства, об’єктових служб і формувань ЦЗ у випадку погіршення погодних умов, пов’язаних з великою кількістю опадів та сильним вітром.
Зокрема, були відпрацьовані дії диспетчерської служби порту при
надходженні ввідної №1: «Погіршення метеорологічної обстановки, введення
режиму «Підвищеної готовності». Проведено оповіщення, збір та показано
роботу комісії з питань НС підприємства при погіршенні погодних умов. На
засіданні комісії заслухано пропозиції її членів щодо проведення підготовчих
заходів, які направлені на попередження виникнення НС та функціонування
об’єкту при погіршенні умов життєдіяльності. За результатами роботи комісії
вироблені

конкретні

заходи,

прийнято

рішення

щодо

приведення

підприємства у режим функціонування «Підвищена готовність» та складено
протокол (додаток 11).
При відпрацюванні другого питання «Здійснювані заходи і порядок дій
керівних осіб, змінних та чергових служб, органів управління і сил ЦЗ підприємства при виникненні НС» присутнім було продемонстровано порядокроботи комісії з питань НС при виникненні НС, а саме вибуху (за умовами
навчання) під час проведення зварювальних робіт в підземній галереї сховища зерна силосного типу №2, виникнення завалів та часткового руйнування
сховища.
Враховуючи характер та масштаби аварії, комісія прийняла рішення
щодо проведення попередньої класифікації НС, заходів, направлених на недопущення її розвитку, впливу на інші галузі підприємства, задіяння матеріального резерву та проведення заходів щодо надання допомоги сім’ям постраждалих, а також відновлення сталого функціонування підприємства. За
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результатами роботи комісії призначено керівника робіт з ліквідації наслідків
НС, приймається рішення про переведення вантажного району №1 підприємства в режим функціонування «Надзвичайна ситуація»; прийняті відповідні
рішення щодо проведення евакуаційних заходів, аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт. Рішення комісії оформлено протоколом (додаток
12).
На третьому етапі навчання «Практичні заходи» на оглядовому майданчику біля адміністративної будівлі підприємства було проведено огляд
об’єктових спеціалізованих служб і формувань ЦЗ щодо готовності їх функціонування в умовах НС. Під час огляду перевірено справність майна та
техніки формувань, а також їх забезпеченість відповідно до табельної належності.
Після огляду сил ЦЗ були відпрацьовані заходи та показано порядок дій
посадових осіб, змінних і чергових служб при виникненні НС. Було оголошено
ввідну №2: «Вибух на місці проведення зварювальних робіт під сховищем
зерна силосного типу №2 на Комплексі по перевантаженню зернових вантажів
–

вантажному районі №1, без послідуючого горіння». Присутнім було

показано дії особи, яка почула звук вибуху, дії змінного стивідора вантажного
району №1, добровільної пожежної команди служби пожежної безпеки і
надзвичайних ситуацій підприємства та інших посадових осіб змінних та
чергових служб підприємства при отриманні інформації про виникнення НС.
Відповідно до задуму, після відпрацювання порядку оповіщення
співробітників про виникнення НС, свою роботу розпочала старша посадова
особа, яка на момент вибуху знаходилася на території місця виникнення аварії.
Першочерговими заходами визначено та організовано проведення евакуації
співробітників і техніки з зони виникнення НС, а також відпрацьовані заходи,
направлені на запобігання поширення НС.
Після відпрацювання привентивних заходів на місці виникнення аварії
розпочав роботу керівник робіт з ліквідації наслідків НС та підпорядкований
йому штаб, які у свою чергу прийняли рішення про залучення спеціальних
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служб ЦЗ об’єкту з відповідною технікою, проведення комплексу заходів,
направлених на забезпечення безпеки у зоні виникнення НС, проведення
пошуково-рятувальних

робіт,

евакуацію

постраждалих

та

розборку

конструкцій.
Зокрема, було показано дії керівника робіт з ліквідації наслідків НС та
спеціалізованих служб щодо евакуації контейнера газового обладнання, яке
було виявлено біля входу в підземну галерею сховища зерна силосного типу
№2. Також були відпрацьовані питання порятунку постраждалих силами ЦЗ та
надання їм першої медичної допомоги.
Робота по ліквідації НС була побудована на розпорядженнях керівника
робіт з ліквідації наслідків НС та взаємодії його штабу з начальниками
спеціалізованих служб ЦЗ…
Обстановка, що створюється під час проведення навчання, повинна відповідати, перш за все, характеру виробництва, найбільш ймовірним на
даному об’єкті надзвичайним ситуаціям та дозволяти перевірити реальність
планів ЦЗ, ефективність визначених на об’єкті мір безпеки.
Можуть бути і такі варіанти обстановки, коли об’єкт попадає в зони
радіаційного і хімічного зараження, зони руйнувань внаслідок аварій і катастроф на інших радіаційно-, хімічно-, вибухо- і пожежонебезпечних об’єктах.
При цьому аварії і катастрофи можуть виникнути також внаслідок стихійних лих (землетрусів, повеней, зсувів, ураганів тощо).
Все це враховують при нарощуванні обстановки.
Якщо аварія сталася на самому об’єкті, то ввідну з обстановкою доцільно вручити відповідальним особам, які перебувають безпосередньо в місці
аварії, поблизу її виникнення (начальнику цеху, зміни і т. п.), щоб прослідкувати і відпрацювати проходження інформації та доповідей про аварію знизу
до верху, в об’єктовій ланці і до керівництва ЄДС ЦЗ.
В інших випадках ввідну вручають від імені керівництва ЄДС ЦЗ, керівництва сусідніх об’єктів і т. п. черговому (диспетчеру), на якого покладені
обов’язки з прийому даних обстановки і оповіщення у разі виникнення аварій

27

або інших небезпечних подій.
Керівник навчання і посередники контролюють дії чергового (диспетчера), керівництва, сил ЦЗ, начальників цехів, змін, інженерно-технічних працівників по організації оповіщення і захисту працівників, з негайного залучення чергових аварійних підрозділів та інших сил і засобів для локалізації
аварії, виконання мір безпеки у відповідності з встановленими правилами та
інструкціями.
На всіх етапах керівник навчання, його заступники, помічники, штаб
керівництва і посередники забезпечують організованість його проведення;
відмічають найбільш повчальні дії тих, хто навчається, особливо найбільш
ефективне і повне використання можливостей сил і засобів ЦЗ; домагаються
прийняття обґрунтованих рішень і наполегливості при їх виконанні; здійснюють контроль за правильністю і злагодженістю дій структурних підрозділів,
спеціалізованих служб і формувань ЦЗ.
Після відпрацювання всіх начальних питань керівник навчання дає
вказівку про закінчення практичних дій тих, хто навчається.
2.3 Розбір навчання
Розбір є заключною частиною навчання і має велике навчально-виховне
значення. Основою розбору є висновки керівника навчання і затверджені ним
висновки заступників, помічників, посередників та запрошених на навчання
про дії керівництва та сил ЦЗ, що були залучені до навчання.
Підготовку до розбору починають, як правило, до початку навчання
одночасно з відпрацюванням інших матеріалів по навчанню і продовжують в
ході його проведення, для того щоб до моменту закінчення навчання весь
матеріал був підготовлений повністю.
Заступники, помічники керівника навчання та посередники на основі
постійного і всебічного вивчення роботи та дій учасників навчання готують
матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків, пропозицій і
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в установлені керівником навчання строки подають їх до штабу керівництва
навчанням.
Четвертий етап навчання на ТОВ «МСП Ніка-Тера» «Підведення підсумків першого дня проведення показового комплексного об’єктового навчання і його попередній розбір», передбачав проведення розширеного засідання
комісії з НС, на якому заслухано посередників, що здійснювали контроль на
навчальних місцях, та давали оцінку тим, хто навчається. За результатами
доповідей посередників комісія зробила висновок про готовність співробітників підприємства до ліквідації та локалізації можливих НС на території
об’єкту. Разом з цим встановлено необхідність корегування плану локалізації
і ліквідації аварійних ситуацій та плану реагування на НС. Засідання комісії
оформлено протоколом (додаток 13).
На п’ятому етапі навчання «Розгляд заходів, проведених в період підготовки до проведення навчання» були розглянуті питання підготовки до
показового комплексного об’єктового навчання, забезпечення методичного
супроводу навчання. Присутнім було продемонстровано навчальний фільм з
організації підготовчого періоду до навчання. Були підведені підсумки
показового комплексного об’єктового навчання.
За результатами навчання було видано наказ по підприємству та
складено звіт про організацію проведення показового комплексного
об’єктового навчання з питань цивільного захисту у товаристві з обмеженою
відповідальністю «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» (додаток 14),
який направлено в райадміністрацію та ГУ ДСНС України у Миколаївській
області.
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Складність завдань, які призваний вирішувати ЦЗ на об’єктовому рівні,
потребує високої підготовки керівного складу і працівників об’єктів, що в
значній мірі залежить від методики підготовки і проведення навчань та
подальшому їх вдосконаленні.
Головними напрямками цієї роботи є:
підвищення результативності таких навчань;
виконання в ході навчань практичних заходів з метою підтримання високої готовності органів управління і сил ЦЗ до дій за призначенням;
проведення досліджень найбільш складних проблем в питаннях захисту
і підвищення стійкості роботи об’єктів.
Вирішенню цих завдань буде сприяти, перш за все, підвищення особистої відповідальності керівництва підприємства за своєчасну і ретельну підготовку об’єкта до таких навчань та їх проведення.
На прикладі проведеного показового комплексного об’єктового навчання на ТОВ «МСП Ніка-Тера» викладені основні питання, на які необхідно
звернути увагу під час підготовки та проведення навчань. Визначено роль і
місце в даному процесі керівництва об’єкту, посередників і учасників навчання.
Показана роль і місце педагогічного складу навчально-методичних
центрів в процесі підготовки до проведення навчань з питань ЦЗ. Зразки
приведених в роботі документів та надані рекомендації допоможуть керівному складу підприємств, установ і організацій забезпечувати більш якісну
підготовку до проведення практичних заходів, проводити їх на високому
організаційному рівні.
Постійне вдосконалення організації підготовки та методики проведення
навчань буде сприяти підтриманню високої готовності органів управління,
сил і засобів ЦЗ до реагування на НС та дасть змогу підвищити сталість робо-
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ти об’єктів вцілому.
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Додаток 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА»
НАКАЗ
«03» червня 2016 р.

м. Миколаїв

№ 439

Про підготовку і проведення показового
комплексного об’єктового навчання на ТОВ
«МСП Ніка-Тера» з питань цивільного
захисту
Згідно Доручення голови Миколаївської обласної державної адміністрації від
14.03.2016 р. №1069/0/05-60/3-16, у відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту
україни від 02.10.2012 р. №5403-VІ, наказу Міністерства внутрішніх справ України від
11.09.2014 р. №934 «Про затвердження Порядку організації і проведення спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту», з метою якісного планування, організації, підготовки і проведення показного комплексного об’єктового навчання з
питань цивільного захисту,
НАКАЗУЮ:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

В період з 19.07.2016 р. по 20.07.2016 р. під керівництвом начальника порту провести
з органами управління і силами цивільного захисту (далі – ЦЗ) Товариства з обмеженою відповідальністю «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» (далі – підприємство) показне спеціальне об’єктове навчання (далі – навчання) з питань ЦЗ.
До 10.06.2016 р. створити штаб керівництва навчанням, як тимчасовий орган з підготовки до проведення навчання, забезпечення розробки документів з проведення навчання, підготовки навчально-матеріальної бази, пунктів управління, робочих місць
навчаємих, засобів зв’язку та оповіщення, підготовки організаційно-методичного керівництва навчанням і управління силами ЦЗ, які беруть участь у ньому.
Затвердити кількісний і персональний склад штабу керівництва навчанням згідно з
додатком 1 до наказу.
Затвердити тему, навчальну мету, час проведення, місце проведення, склад учасників,
основні завдання для керівного складу ЦЗ підприємства, керівників підрозділів
спеціалізованих служб, формувань ЦЗ і їх особового складу, а також співробітників
підприємства, які не входять до складу сил ЦЗ підприємства, але залучаються до локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – НС), згідно з додатком
2 до наказу.
До складу керівництва навчанням включити:
керівника навчання,
заступника керівника навчання,
посередників.
Затвердити кількісний і персональний склад навчання згідно додатку 3 до наказу.
Заступникам керівника навчань:
у підготовчий період навчання надавати допомогу в плануванні, організації заходів з
проведення навчання, приймати участь і здійснювати контроль в проведенні інструктажів, занять і тренувань органів управління і сил ЦЗ підприємства;
в період проведення навчання надавати всебічну допомогу керівнику навчання в його
проведенні і контролі за роботою посередників.
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Посередникам здійснювати контроль за діями тих, хто навчається, та дотриманням
ними мір безпеки в період проведення навчання згідно з розробленими і
затвердженими особистими планами.
До проведення навчань залучити:
диспетчерську службу порту;
службу пожежної безпеки та НС;
комісію з питань НС;
комісію з питань евакуації;
керівника робіт з ліквідації наслідків НС;
штаб з ліквідації наслідків НС;
спеціалізовані служби ЦЗ;
формування ЦЗ;
добровільну пожежну команду підприємства.
Затвердити персональний склад органів управління ЦЗ і кількісний склад сил ЦЗ підприємства, які беруть участь у навчання, згідно додатку 4 до наказу.
До 10.06.2016 р. виконуючому обов’язки спеціаліста ЦЗ служби пожежної охорони
та НС підприємства Артамонову Ю.В. спланувати і організувати проведення:
методичного супроводу планування, організації і проведення навчання, а також підготовку керівництва для забезпечення успішного проведення навчання на інструкторсько-методичних заняттях, які будуть проводити спеціалісти навчальнометодичного центру ЦЗ та БЖД Миколаївської області.
Під час проведення інструктивно-методичних занять заступникам керівника навчання та персоналу штабу керівництва відпрацювати документи з планування, організації і проведення навчання органів управління і сил ЦЗ підприємства.
Виконуючому обов’язки спеціаліста ЦЗ служби пожежної охорони та НС підприємства Артамонову Ю.В. під час методичного супроводу з посередниками і працівниками, які на час проведення навчання призначаються керівниками на навчальних
місцях з практичного відпрацювання заходів і робіт, провести інструктажі.
До 15.06.2016 р. штабу керівництва навчанням розробити, затвердити у начальника
порту і погодити з начальником ГУ ДСНС України у Миколаївській області План
проведення показового комплексного об’єктового навчання з питань ЦЗ.
До 20.06.2016 р. штабу керівництва навчанням відпрацювати, затвердити у начальника порту додатки до Плану проведення показового комплексного об’єктового навчання з питань ЦЗ:
план об’єкту з графічним показом ділянок, рубежів, пунктів відтворення обстановки
та переліком засобів імітації;
погодинний графік нарощування обстановки з переліком ввідних;
схема розгортання сил і засобів в місцях (ділянках) відпрацювання практичних
заходів та їх зміст;
табель термінових донесень по навчанню.
Також відпрацювати і затвердити:
план нарощування обстановки;
план імітації;
план проведення практичних заходів.
Для оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання створити
комісію, до складу якої включити посадових осіб:
керівництво підприємства;
служби пожежної безпеки та НС підприємства;
відділу охорони праці підприємства;
представника ГУ ДСНС України у Миколаївській області;
представника навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Миколаївської області.
Затвердити персональний склад комісії з оцінки готовності (допуску) персоналу до
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18.

19.
20.
21.
22.

проведення навчання згідно додатку 5 до наказу.
Комісії з оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання провести:
перевірку документів і особисту підготовку заступників керівника навчання,
посередників;
вибіркову перевірку знань з питань ЦЗ в обсязі програм підготовки працівників до
дій в НС;
перевірку знань заходів безпеки працівників, які залучатимуться до відпрацювання
практичних питань по навчанню;
огляд з визначенням ступеня готовності спеціалізованих служб, формувань ЦЗ і навчально-миатеріальної бази до навчання;
укомплектованість особовим складом, технікою, засобами малої механізації, приладами, інструментами, засобами індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння та іншим табельним майном формувань ЦЗ підприємства.
До 12.06.2016 р. за результатами роботи комісії з оцінки готовності (допуску)
персоналу до проведення навчання скласти акт і надати його на затвердження начальнику порту.
Навчання провести без відриву від виробничої діяльності в поєднанні з виконанням
заходів ЦЗ.
Керівникам структурних підрозділів ознайомити з даним наказом підлеглий
персонал.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник порту

А.К.Тимченко

Додаток № 1
до наказу № 439 від 03.07.2016 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
_____________А.К.Тимченко
«____»__________2016 р.
Склад
штабу керівництва показового комплексного об’єктового навчання
з питань цивільного захисту
Начальник штабу:
заступник начальника порту з охорони праці, охорони
навколишнього середовища та НС

Петров А.Г.

Заступник начальника штабу:
начальник служби пожежної безпеки та НС

Стройнов В.Л.

Члени штабу:
начальник відділу капітального будівництва і ремонту
начальник відділу матеріально-технічного забезпечення
начальник служби малої механізації
начальник відділу інформаційних технологій
начальник відділу з адміністративної роботи
начальник вантажного району №1

Солоненко І.А.
Костик А.В.
Косяк В.Е.
Макогоненко І.А.
Булатова О.В.
Осипов Є.В.
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заступник начальника відділу охорони праці
інженер з охорони праці
інструктор з протипожежної профілактики
в.о. спеціаліста ЦЗ служби пожежної безпеки та НС
В.о. спеціаліста ЦЗ служби
пожежної безпеки та НС

Сурин К.А.
Нуждін А.С.
Якубович Н.М.
Артамонов Ю.В.

Артамонов Ю.В.

Додаток № 2
до наказу № 439 від 03.07.2016 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
_____________А.К.Тимченко
«____»__________2016 р.
Тема показового комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту:
«Дії органів управління та сил цивільного захисту ТОВ «МСП Ніка-Тера» при
виникненні можливих надзвичайних ситуацій»
Навчальні цілі:
демонстрація можливостей нової техніки і технологій, методів організації та
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, виробництва, єдність
поглядів на організацію і методику проведення навчань;
визначення рівня готовності та дієздатності об'єктового ланки цивільного захисту
підприємства щодо локалізації і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зниження
рівня можливих втрат і захисту працівників;
відпрацювання питань оповіщення органів управління, сил цивільного захисту,
працівників підприємства про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та
інформування у сфері цивільного захисту;
організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства при загрозі
або виникненні надзвичайних ситуацій;
організація роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та порядок
взаємодії з комісією з питань надзвичайних ситуацій підприємства;
підготовка персоналу, техніки, обладнання пунктів управління до виконання завдань
по локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій;
визначення готовності комісії з питань евакуації підприємства з проведення евакуації
працівників підприємства при виникненні загрози для їх життя і здоров'я;
виявлення проблемних питань реалізації вимог нормативно-правових, розпорядчих
та інших керівних документів з питань цивільного захисту, організації виконання завдань
за призначенням, а також визначення основного напрямку роботи у зазначених сферах;
взаємодія зі службами оперативного реагування м. Миколаєва.
Час проведення:
10.00 - 13.00 19 липня 2016 року
09.00 - 12.00 20 липня 2016 року
Місце проведення:
м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23:
ТОВ «МСП Ніка-Тера» (Комплекс по перегрузці зернових вантажів - вантажний район
№1);
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м. Миколаїв, вул. 2-гаЕкіпажна, 1:
Головне управлінняДСНС УкраїниуМиколаївській області.
Склад учасників навчання:
диспетчерська службу порту;
служба пожежної безпеки та НС;
комісія з питань НС;
комісія з питань евакуації;
керівник робіт з ліквідації наслідків НС;
виконуючий обов’язки керівника робіт з ліквідації наслідків НС;
штаб з ліквідації наслідків НС;
спеціалізовані служби ЦЗ;
формування ЦЗ;
добровільна пожежна команда підприємства.
працівники підприємства, які залучаються до проведення практичних заходів.
Основні завдання:
Для керівного складу:
вдосконалення методів узагальнення і аналізу даних про обстановку;
розробка обґрунтованих пропозицій для прийняття рішень;
своєчасне доведення завдань до виконавців;
контроль виконання поставлених завдань.
Для керівників підрозділів спеціалізованих служб цивільного захисту підприємства
та їх особового складу:
перевірка заходів щодо приведення у готовність до дій спеціалізованих служб
цивільного захисту підприємства;
підвищення злагодженості дій спеціалізованих служб цивільного захисту при
виконанні завдань за призначенням.
Для керівників підрозділів формувань цивільного захисту підприємства та їх
особового складу:
перевірка заходів щодо приведення у готовність до дій формувань цивільного
захисту підприємства;
підвищення злагодженості дій формувань цивільного захисту при виконанні завдань
за призначенням.
Для робітників і службовців підприємства, які не входять до складу спеціалізованих
служб і формувань цивільного захисту підприємства:
відпрацювання окремих питань програми навчання працівників підприємства щодо
дій у надзвичайних ситуаціях;
тренування в діях за сигналами оповіщення, повідомленнями про надзвичайні
ситуації (інформуванням про надзвичайних ситуаціях).
В.о. спеціаліста ЦЗ служби
пожежної безпеки та НС

Артамонов Ю.В.

Додаток № 3
до наказу № 439 від 03.07.2016 р.
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
_____________А.К.Тимченко
«____»__________2016 р.
Склад
керівництва показового комплексного об’єктового навчання
з питань цивільного захисту
Керівник навчання:
начальник порту

Тимченко А.К.

Заступники керівника навчання:
заступник начальника порту з безпеки
заступник начальника порту з безпеки мореплавання
головний інженер

Боровиков Г.М.
Сенько В.Г.
Попов І.А.

Посередники:
начальник відділу служби механізації порту
начальник відділу охорони праці
начальник вантажного району №2
начальник вантажного району №3
начальник ремонтно-механічної дільниці
В.о. спеціаліста ЦЗ служби
пожежної безпеки та НС

Лис Ю.М.
Потапенко Т.В.
Рязанцев А.В.
Воронін А.В.
Бучковський А.В.
Артамонов Ю.В.

Додаток № 4
до наказу № 439 від 03.07.2016 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
_____________А.К.Тимченко
«____»__________2016 р.
Склад
органів управління та сил цивільного захисту підприємства,
які приймають участь у показовому комплексному об’єктовому навчанні
з питань цивільного захисту
І. Управління ЦЗ підприємства
1. На час проведення навчання призначити комісію з питань НС підприємства у
складі:
Голова комісії:
заступник начальника порту з охорони праці, охорони
навколишнього середовища та НС
Петров А.Г.
Заступник голови комісії:
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начальник служби пожежної безпеки та НС
Стройнов В.Л.
Секретар комісії:
в.о. спеціаліста ЦЗ служби пожежної безпеки та НС
Артамонов Ю.В.
Члени комісії:
начальник служби малої механізації
Косяк В.Е.
начальник залізничного цеху
Бугай А.Г.
начальник відділу капітального будівництва і ремонту
Солоненко І.А.
начальник відділу охорони і режиму
Кушнірчук А.Г.
начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Костик А.В.
головний енергетик
Гапиченко Н.Є.
2. На час проведення навчання призначити комісію з питань евакуації підприємства у
складі:
Голова комісії:
заступник головного інженера з механізації порту
Стратонов В.В.
Заступник голови комісії:
начальник відділу кадрів
Фоменко В.В.
Секретар комісії:
начальник адміністративного відділу
Булатова Є.В.
Члени комісії:
спеціаліст по персоналу
Дранко Н.В.
спеціаліст по персоналу
Тихоновська Л.А
табельщик вантажного району №1
Лишко А.С.
табельщик вантажного району №2
Куропятник Є.І.
табельщик вантажного району №3
Ніконова Т.М.
табельщик служби механізації порту
Козинська В.А.
технік з обліку ПММ служби малої механізації
Калюгіна С.В.
інженер з підготовки виробництва
Пономарьова Н.Д
начальник портового господарства
Карча О.М.
заступник начальника служби механізації порту
Ананьєв О.В.
3. На час проведення навчання призначити керівником робіт з ліквідації наслідків НС
підприємства у складі:
Керівник робіт з ліквідації наслідків НС:
заступник начальника порту з охорони праці, охорони
навколишнього середовища та НС
Петров А.Г.
Виконуючий обов’язки керівника робіт з ліквідації наслідків НС:
начальник вантажного району №1
Осипов Є.В.
ІІ. Організаційно-координаційний орган ЦЗ підприємства
На час проведення навчання призначити до складу штабу з ліквідації наслідків НС
підприємства наступних посадових осіб:
Начальник штабу:
в.о. спеціаліста ЦЗ служби пожежної безпеки та НС
Артамонов Ю.В.
Заступник начальника штабу:
інженер з охорони праці
Нуждін А.С.
Члени штабу:
інструктор з протипожежної профілактики
Якубович Н.М.
заступник начальника відділу охорони праці
Сурин К.А.
інженер з охорони праці
Пономарьов А.М
ІІІ. Сили ЦЗ підприємства
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1. На час проведення навчання залучити спеціалізовані служби ЦЗ підприємства від
визначених підрозділів у наступному складі:
1.1 Спеціалізована служба ЦЗ зв’язку і комп’ютерної підтримки:
відділ інформаційних технологій
4 ос.
1.2 Спеціалізована служба ЦЗ матеріального забезпечення:
відділ матеріально-технічного забезпечення
4 ос.
1.3 Спеціалізована служба ЦЗ транспортного забезпечення:
1.3.1 Сектор автомобільної і спеціальної техніки:
служба малої механізації
2 ос.
1.3.2 Сектор залізничної техніки:
залізничний цех
2 ос.
1.4 Спеціалізована служба ЦЗ медичної допомоги:
медичний пункт
2 ос.
1.5 Екологічна спеціалізована служба ЦЗ:
відділ охорони навколишнього середовища
3 ос.
1.6 Спеціалізована служба ЦЗ енергозабезпечення:
служба з експлуатації енергетичного обладнання
4 ос.
1.7 Інженерна спеціалізована служба ЦЗ:
відділ капітального будівництва і ремонту
3 ос.
служба головного інженера
3 ос.
1.8 Технічна спеціалізована служба ЦЗ:
служба малої механізації
3 ос.
1.9 Комунально-технічна спеціалізована служба ЦЗ:
портове господарство
2 ос.
служба з експлуатації енергетичного обладнання
2 ос.
1.10 Спеціалізована служба ЦЗ охорони громадського порядку:
відділ морської безпеки, охорони і режиму
2 ос.
відділ охорони і режиму
1 ос.
2. На час проведення навчання залучити формування ЦЗ підприємства від
визначених підрозділів у наступному складі:
2.1 Група оповіщення:
ланка оповіщення ВР №1
1 ос.
ланка оповіщення ВР №2
1 ос.
ланка оповіщення ВР №3
1 ос.
2.2 Розвідувально-рятувальна команда:
розвідувально-рятувальна група ВР №1
4 ос.
розвідувально-рятувальна група ВР №2
4 ос.
розвідувально-рятувальна група ВР №3
4 ос.
водно-рятувальна група
3 ос.
2.3 Аварійно-технічна бригада:
аварійно-технічна команда ВР №1
4 ос.
аварійно-технічна команда ВР №2
4 ос.
аварійно-технічна команда ВР №3
4 ос.
2.4. Ремонтна бригада:
ремонтна команда ВР №1
4 ос.
ремонтна команда ВР №2
4 ос.
ремонтна команда ВР №3
4 ос.
2.5 Група матеріально-технічного забезпечення:
ланка матеріально-технічного забезпечення ВР №1
2 ос.
ланка матеріально-технічного забезпечення ВР №2
2 ос.
ланка матеріально-технічного забезпечення ВР №3
2 ос.
2.6 Транспортна команда:

40

транспортна група вантажопідйомної техніки СММ
транспортна група спеціальної техніки СММ
транспортна група автомобільної техніки СММ
залізнична група
2.7 Добровільна пожежна команда:
протипожежний розрахунок ВР №1
протипожежний розрахунок ВР №2
протипожежний розрахунок ВР №3
2.8 Команда охорони громадського порядку:
група охорони громадського порядку ВР №1
група охорони громадського порядку ВР №2
група охорони громадського порядку ВР №3
пости регулювання ВР №1
2.9 Медичний пост:
медичний пост
санітарна дружина ВР №1
санітарна дружина ВР №2
санітарна дружина ВР №3
2.10 Група радіаційного і хімічного захисту:
аварійно-відновлювальна бригада ВР №1
аварійно-відновлювальна бригада ВР №2
аварійно-відновлювальна бригада ВР №3
В.о. спеціаліста ЦЗ служби
пожежної безпеки та НС

4 ос.
4 ос.
4 ос.
6 ос.
2 ос.
2 ос.
2 ос.
6 ос.
4 ос.
4 ос.
4 ос.
2 ос.
2 ос.
2 ос.
2 ос.
6 ос.
6 ос.
6 ос.

Артамонов Ю.В.

Додаток № 5
до наказу № 439 від 03.07.2016 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
_____________А.К.Тимченко
«____»__________2016 р.
Склад
комісії з оцінки готовності (допуску) персоналу підприємства до проведення показного
комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту
Голова комісії:
заступник начальника порту з охорони праці, охорони
навколишнього середовища та НС
Заступник голови комісії:
головний інженер
Секретар комісії:
начальник служби пожежної безпеки та НС
Члени комісії:
заступник начальника порту з безпеки
заступник начальника порту з безпеки мореплавання

Петров А.Г.
Попов І.А.
Стройнов В.Л.
Боровиков Г.М.
Сенько В.Г.

41

начальник вантажного району №1
начальник відділу охорони праці
інструктор з протипожежної профілактики
в.о. спеціаліста ЦЗ служби пожежної безпеки та НС
начальник управління організації заходів ЦЗ
ГУ ДСНС України у Миколаївській області
головний спеціаліст управління організації заходів
ЦЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області
В.о. спеціаліста ЦЗ служби
пожежної безпеки та НС

Осипов Є.В.
Потапенко Т.В.
Якубович Н.М.
Артамонов Ю.В.
Ліскович А.В.
Федоров Д.В.

Артамонов Ю.В.
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Додаток 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
________________ О.К. Тимченко
«___» ____________ 2016 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
підготовки до проведення показового комплексного об’єктового навчання
з питань цивільного захисту в ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера»
№
з/п
1
1.

Найменування заходів

Термін
проведення

Виконавець

2

3

4

до 06.06.16

Тимченко О.К.,
Петров А.Г.

1. Організаційні заходи
Визначення вихідних даних для планування і проведення показового спеціального об’єктового навчання погодження з іншими організаціями ступеня їх участі.

2.

Проведення наради щодо підготовки до навчання з учасниками навчання.

до 07.06.16

3.

Вивчення нормативних документів і навчально-методичної літератури.

до 08.06.16

4.

Розробка задуму навчання.

до 09.06.16

5.

Розробка кошторису на підготовку і проведення навчання.

до 20.06.16

2. Розробка документів з організації та проведення навчання

Тимченко О.К.,
Петров А.Г.
Тимченко О.К.,
Петров А.Г.
Тимченко О.К.,
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Костик А.В.,
Косяк В.Е.

Відмітка
про виконання
5
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№
з/п

Найменування заходів

Термін
проведення

1

2

3

1.
2.

Підготовка наказу про проведення навчання.
Розробка, узгодження та подання на затвердження плану проведення навчання.

до 10.06.16
до 13.06.16

3.

Розробка та подання на затвердження плану імітації.

до 16.06.16

4.

Уточнення та коригування плану реагування на НС.

до 17.06.16

5.
6.
7.
3.1

Розробка та подання на затвердження плану (графіку) нарощування обстановки з переліком ввідних.
Розробка плану (схеми) об’єкту з графічним показом ділянок відтворення обстановки.
Уточнення списків учасників навчання, схеми оповіщення і зв’язку.

до 20.06.16
до 21.06.16
до 22.06.16

Виконавець
4
Тимченко О.К.,
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.

3. Підготовка керівництва навчання
Проведення інструктивно-методичних занять з керівництвом навчання за
темами:
Загальні вимоги до методики проведення спеціальних об’єктових навчань.

до 14.06.16

Обов’язки керівника навчання, штабу керівництва навчанням та посередників.
Порядок розробки особистих планів.

до 14.06.16

Порядок оцінки готовності (допуску) учасників до проведення навчання.

до 15.06.16

Робота штабу з ліквідації наслідків НС, спеціалізованих служб та формувань
ЦЗ, прийняття рішення керівника на ліквідацію наслідків НС.
Порядок підведення підсумків, складання звіту про результати проведення навчання

до 16.06.16
до 17.06.16

Артамонов Ю.В.,
Жернаков Ю.В.
Артамонов Ю.В.,
Жернаков Ю.В.
Артамонов Ю.В.,
Жернаков Ю.В.
Артамонов Ю.В.,
Жернаков Ю.В.
Артамонов Ю.В.,
Жернаков Ю.В.

Відмітка
про виконання
5
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№
з/п

Найменування заходів

Термін
проведення

1

2

3

3.2

Проведення інструктажів учасників навчань.
Підготовка навчальних місць для відпрацювання практичних заходів.
Порядок підготовки місць проведення імітаційних заходів під час проведення
навчання.
Правила безпеки при проведенні навчання.

1.

4. Підготовка учасників навчання
Вивчення чинних керівних документів, рекомендацій, посібників щодо організації, підготовки та проведення навчання.

до 08.07.16
до 08.07.16
до 11.07.16
до 01.07.16

2.

Проведення занять за програмами загальної, спеціальної підготовки.

до 04.07.16

3.

Вивчення питань, які підлягають відпрацюванню під час навчання.

до 05.07.16

4.
5.

1.
2.

Доведення до працівників, що входять до складу формувань цивільного захисту організацію оповіщення та порядку збору особового складу формувань.

до 05.07.16

Проведення інструктажу з правил безпеки на показовому спеціальному
до 06.07.16
об’єктовому навчанні з працівниками, що входять до складу формувань.
5. Підготовка навчальних місць та матеріально-технічного забезпечення
Забезпечення учасників навчання необхідними засобами технічного та медичного забезпечення.
до 13.07.16
Підготовка навчальних місць та засобів імітації для відпрацювання практи-

до 14.07.16

Виконавець
4
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Артамонов Ю.В.,
Жернаков Ю.В.
Артамонов Ю.В.,
Жернаков Ю.В.
Артамонов Ю.В.,
Бикадоров В.М.
Петров А.Г.
Керівники груп,
спеціалізованих
служб, формувань
ЦЗ
Тимченко О.К.,
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Керівники груп,
спеціалізованих
служб, формувань
ЦЗ
Тимченко О.К.,
Петров А.Г.
Петров А.Г.,
Костик А.В.,
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,

Відмітка
про виконання
5
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№
з/п

Найменування заходів

Термін
проведення

1

2

3

чних заходів навчання.
3.

Забезпечення засобами зв’язку і оповіщення учасників навчання.

до 12.07.16

4.

Забезпечення формувань цивільного захисту табельним майном.

до 12.07.16

5.

Підготовка матеріалів для обладнання місць проведення практичних заходів.

до 08.07.16

Виконавець
4
Артамонов Ю.В.
Макогоненко І.А..
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.
Петров А.Г.,
Артамонов Ю.В.

6. Оцінка готовності (допуску) персоналу до проведення навчання
1.

Проведення перевірки документів та особистої підготовки керівного складу
учасників навчання, вибіркової перевірки знань з питань ЦЗ в обсязі програм підготовки працівників до дій у НС.

до 23.06.16

2.

Перевірка знання заходів безпеки працівників, які залучаються до відпрацювання практичних питань з навчання.

до 12.07.16

3.

Огляд готовності спеціалізованих служб, формувань ЦЗ, ділянок та місць навчання.

до 12.07.16

4.

1.

Складання акту оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання.

до 12.07.16

7. Підготовка наочних матеріалів для показу запрошеним на навчання
Формування матеріалів з підготовки та проведення навчання.
до 14.07.16

Комісія з оцінки готовності (допуску)
персоналу до
проведення навчань
Комісія з оцінки готовності (допуску)
персоналу до
проведення навчань
Комісія з оцінки готовності (допуску)
персоналу до
проведення навчань
Комісія з оцінки готовності (допуску)
персоналу до
проведення навчань
Тимченко О.К.,
Петров А.Г.

Відмітка
про виконання
5
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№
з/п

Найменування заходів

1
2.

2
Підготовка відеоматеріалів про організацію підготовки та проведення навчання.

Начальник штабу
керівництва показового комплексного
об’єктового навчання з питань цивільного захисту

Термін
проведення
3
до 20.07.16

Виконавець
4
Петров А.Г.,
Булатова К.В.

Відмітка
про виконання
5

А.Г. Петров
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Додаток 3
«Погоджено»
Начальник ГУ ГСЧС України
в Миколаївській області
полковник служби цивільного захисту
___________________ М.Г. Грицаєнко
«___» _________________ 2016 року

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник порту
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
_________________ А.К. Тимченко
«___» _________________ 2016 року

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
ПОКАЗОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ОБ'ЄКТОВОГО НАВЧАННЯ
з питань цивільного захисту в Товаристві з обмеженою відповідальністю
«Морський спеціалізований порт Ніка-Тера»
Тема:

«Дії органів управління та сил цивільного захисту ТОВ« МСП Ніка-Тера »при виникненні можливих надзвичайних
ситуацій»

Мета:

Демонстрація можливостей нової техніки і технологій, способів організації і проведення аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт, вироблення єдності поглядів на організацію і методику проведення навчань;
визначення рівня готовності і дієздатності об'єктового ланки цивільного захисту підприємства по локалізації та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зниження рівня можливих втрат і захисту працівників;
відпрацювання питань оповіщення органів управління, сил цивільного захисту, працівників підприємства про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та інформування у сфері цивільного захисту;
організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій;
організація роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і порядок взаємодії з комісією з питань
надзвичайних ситуацій підприємства;
підготовка персоналу, техніки, оснащення і пунктів управління до виконання завдань з локалізації та ліквідації
надзвичайних ситуацій;
визначення готовності комісії з питань евакуації підприємства з проведення евакуації працівників підприємства
при виникненні загрози для їхнього життя і здоров'я;
виявлення проблемних питань реалізації вимог нормативно-правових, розпорядчих та інших керівних докумен-
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Тема:

Час проведения:
Склад учасників:

Навчальніпитання:

Місце проведення:

Задумнавчання:

Основні завдання:

«Дії органів управління та сил цивільного захисту ТОВ« МСП Ніка-Тера »при виникненні можливих надзвичайних
ситуацій»
тів з питань цивільного захисту, організації виконання завдань за призначенням, а також визначення основного
направлення роботи в зазначених сферах;
взаємодія зі службами оперативного реагування м.Миколаєва.
10.00 - 15.50 19 липня 2016 року
09.00 - 13.00 20 липня 2016 року
Представники апарату ДСНС України, ГУ ДСНС України в Миколаївській області, співробітники Миколаївської облдержадміністрації, представники Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, навчальнометодичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської, Вінницької, Кіровоградської,
Одеської та Херсонської областей, представники ТОВ «Миколаївобленерго» , диспетчерська служба порту, служба
пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій підприємства, комісія з питань надзвичайних ситуацій, комісія з питань
евакуації, керівник робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби цивільного захисту та формування цивільного захисту підприємства
№1. Заходи, що проводяться, і порядок дій посадових осіб, змінних і чергових служб, органів управління і сил
цивільного захисту підприємства з реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації.
№2. Заходи, що проводяться, і порядок дій посадових осіб, змінних і чергових служб, органів управління і сил
цивільного захисту підприємства при виникненні надзвичайної ситуації.
м Миколаїв, вул. Айвазовського, 23:
- ТОВ «МСП Ніка-Тера» (Комплекс по перевантаженню зернових вантажів - вантажний район №1);
м Миколаїв, вул. 2-а екіпажна, 1:
- Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.
Погіршення метеорологічної обстановки, введення режиму: «Підвищена готовність» для органів управління та
сил цивільного захисту підприємства.
Вибух зернового пилу на місці проведення зварювальних робіт під сховищем зерна силосного типу №2 на
Комплексі по перевантаженню зернових вантажів - вантажному районі №1, без послідуючого горіння.
Для керівного складу:
вдосконалення методів узагальнення і аналізу даних про обстановку;
розробка обґрунтованих пропозицій для прийняття рішень;
своєчасне доведення завдань до виконавців;
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Тема:

«Дії органів управління та сил цивільного захисту ТОВ« МСП Ніка-Тера »при виникненні можливих надзвичайних
ситуацій»
контроль виконання поставлених завдань.
Для керівників підрозділів спеціалізованих служб, формуваньЦЗ підприємства та їх особового складу:
перевірка заходів щодо приведення в готовність до дій спеціалізованих служб, формуваньЦЗ підприємства;
підвищення злагодженості дій спеціалізованих служб, формуваньЦЗ при виконанні завдань за призначенням.
Для робітників і службовців підприємства, які не входять до складу спеціалізованих служб і формувань ЦЗ:
відпрацювання окремих питань програми навчання працівників підприємства щодо дій в НС;
тренування в діях за сигналами оповіщення, повідомленнями про НС (інформуванням про НС).

Час

Назва заходу

Місце проведення заходу

Організація, відповідальна за
проведення заходу

Додатковий матеріал,
який буде використовуватись під час
проведення заходу

І. ЕТАП
Організаційні заходи
Час: с 09 г.45 хв. до 10 г.30хв.тривалість45 хвилин
09.45-10.00
Зустріч і розміщення учасників проведення навчання.
10.00-10.05
10.05-10.10

10.10-10.15

Виступ першого заступника голови
Миколаївської
обласної
державної
адміністрації.
Виступ
заступника
начальника
управління планування та координації заходів цивільного захисту Департаменту
організації заходів цивільного захисту
ДСНС України Осипенко Сергія Івановича.
Виступ Голови правління ТОВ «МСП
Ніка-Тера» Гайду Олександра Васильовича на тему:
«Характеристика ТОВ«МСП Ніка-

Актовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
Актовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»

ГУ ДСНС України
в Миколаївській області;
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
ГУ ДСНС України
в Миколаївській області

Актовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»

ГУ ДСНС України
в Миколаївській області

Актовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»

ТОВ «МСП Ніка-Тера»

Презентація

50

Тема:

«Дії органів управління та сил цивільного захисту ТОВ« МСП Ніка-Тера »при виникненні можливих надзвичайних
ситуацій»
Тера».

10.15-10.25

10.25-10.30

Виступ заступника начальника порту з
охорони праці, охорони навколишнього
середовища та надзвичайних ситуацій
ТОВ «МСП Ніка-Тера» Петрова Анатолія
Георгійовича на тему:
«Система
цивільного
захисту
ТОВ«МСП Ніка-Тера».
Виступ начальника порту ТОВ «МСП
Ніка-Тера» Тимченка Олександра Костянтиновича:
Доведення теми, навчальних цілей, задуму, навчальних питань проведеного показового комплексного навчання з питань
цивільного захисту.

Актовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»

ТОВ «МСП Ніка-Тера»

Презентація

Актовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»

ТОВ «МСП Ніка-Тера»

Презентація

Час

ХІД НАВЧАННЯ:
Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

ІІ. ЕТАП
Теоретична частина
Час:с 10 г. 30 хв. до 11 г.30 хв.тривалість 1 година

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6

Час

51

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6

Навчальна точка №1: актовий зал ТОВ «МСП Ніка-Тера».
Обладнання: ноутбук, проектор, екран, мікрофони.
Забезпечення:презентації, відеофільми.
НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №1
ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ, І ПОРЯДОК ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЗМІН І ЧЕРГОВИХ СЛУЖБ, ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА ПО РЕАГУВАННЮ НА ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ.
Київський час:
10 ч. 30 хв. 19.07.2016 р
(Перехід на оперативний час)
Оперативний час:
10 ч. 30 хв. 18.07.2016 р
Загальна обстановка
на 8 год. 00 хв. 18 липня 2016 р
Транспорт, зв'язок, організації,
установи та підприємства м.Миколаєва, а також ТОВ «МСП НікаТера» працюють у звичайному режимі, на території підприємства ведуться планові роботи.
Цивільний захист м.Миколаєва
та об'єктове ланка ГЗ підприємства
знаходяться в режимі повсякденної
діяльності.

10.30
10.31

10.31
10.32
10.32
10.33

Вввідна №1.

Погіршення метеорологічної обстановки, введення режиму «Підвищеної готовності».
Обстановка
на 10 год. 30 хв. 18 липня 2016 р
О 10 год. 30 хв. головним диспет-

Учасники навчань;
коментатор

Головний диспетчер
диспетчерської служби
порту
Учасники навчань;
коментатор

Керівник навчання:
дає команду коментатору
на доведення змісту навчального питання №1 і
загальної обстановки

Керівник навчання:
Дає команду посереднику на вручення вступної
головному диспетчеру
диспетчерської служби
порту
Керівник навчання:
дає команду на доведення
обстановки на 10 год. 30

Коментатор доводить зміст навчального
питання №1 і загальну обстановку

Посередник вручає конверт з текстом
ввідної головному диспетчеру диспетчерської служби порту
Коментатор доводить обстановку
на 10 год. 30 хв. 18.07.2016 р і зміст ввідної №1

Час

52

Навчальні питання

1

2

Обстановка
(зміст ввідних)
3
чером диспетчерської служби порту,
по телефону, від члена комісії з питань ТЕБ та НС Корабельного району м.Миколаєва, отримано розпорядження Миколаївського міського голови про введення з 10 год. 00 хв.
18.07.2016 р на території міста, режиму «Підвищеної готовності», в
якому повідомляється:
- За прогнозом обласного Центру
гідрометеорології протягом доби в
період з 18 по 19 липня 2016 року
на території Миколаївської області
очікуються складні метеорологічні
умови;
- Проходження по області циклону, який зі швидкістю 110 км / год
рухається
з
північно-східного
напрямку;
- Орієнтовно через 4 - 6 годин
очікується сильний, шквальний
вітер до 25 - 30 м / с. з можливим
посиленням більше 30 м / с, який
супроводжується сильним дощем,
можливе випадання великого граду;
- Не виключається проходження
фронту циклону територією м.Миколаєва, яке може спричинити значне пошкодження і руйнування
будівель, господарських споруд,
конструкцій, інженерних і мереж
електропостачання, а також комунікацій.

Хто залучається
4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

хв. 18.07.2016 р
і зміст ввідної №1

Дії тих, хто навчається
6

Час

53

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

10.33
10.35

Головний диспетчер
диспетчерської служби
порту

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5
Посередник:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки
Керівник навчання:
дає команду на доведення рішення начальника
порту.

10.35
10.37

Коментатор

Дії тих, хто навчається
6
Головний диспетчер диспетчерської
служби порту повідомляє, по телефону
начальнику порту, про введення з 10 год.
00 хв. 18.07.2016 р на території м.Миколаєва режиму «Підвищеної готовності»
для органів управління і сил ЦЗ територіального ланки ЄДС ЦЗ та оголошенні
про погіршення погодних умов.
Коментатор доводить рішення начальник порту на оповіщення працівників підприємства і збір комісії з питань НС підприємства (далі - комісія з НС) в актовій
залі адміністративного будинку, а також
оголошення режиму «Підвищеної готовності» для органів управління і сил ЦЗ
підприємства.
Своє рішення передає по телефону головному
диспетчеру
диспетчерської
служби порту.

ПОРЯДОК ОПОВІЩЕННЯ, ЗБОРУ ТА РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НС ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВВЕДЕННІ
РЕЖИМУ «ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ»

10.37
10.38

Головний диспетчер
диспетчерської служби
порту

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Головний диспетчер диспетчерської
служби порту передає, по телефону секретарю комісії з НС, про оповіщення та
збір, на позачергове екстрене засідання
членів комісії в актовому залі адміністративного будинку підприємства.

Час

54

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

10.38
10.40

10.40
10.43

Секретар комісіїзНС

Голова комісіїзНС

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Секретар комісії з НС згідно схеми
оповіщення комісії з НС проводить
оповіщення членів комісії про негайний
збір на позачергове, екстрене засідання
комісії в актовому залі підприємства.

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Після збору членів комісії з НС в актовому залі підприємства голова комісії з
НС:
- Приймає доповідь від секретаря
комісії НС про наявність членів на
засіданні (у разі відсутності членів комісії
секретар доповідає причину неявки);
- Доводить обстановку на 10 год. 00
хв. 18.07.2016 р .;
- Оголошує про тимчасове запровадження для змінних і чергових служб, а
також органів управління та сил ЦЗ підприємства режиму «Підвищеної готовності».
Ставив завдання:
- Активізації роботи чергової диспетчерської служби порту щодо оповіщення
введення режиму «Підвищеної готовності» для органів управління і сил ЦЗ
підприємства, а також щодо посилення
ведення спостереження і здійснення
контролю над станом навколишнього середовища, обстановкою на сусідніх та інших об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них територій ;

Час

55

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

10.43
10.55

Члени комісіїзНС

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Посередник:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
- Контролю, членами комісії з НС, виконання заходів щодо приведення в стан
підвищеної готовності сил ГЗ, які є в
наявності, а також уточнення планів їх
дій;
- Організації чергування, членами
комісії з НС для взаємодії з комісією ТЕБ
та НС Корабельного району м.Миколаєва
та контролю виконання першочергових
підготовчих заходів щодо запобігання виникненню загрози НС на території підприємства, а також для виявлення причин
погіршення обстановки і підготовки пропозицій щодо її нормалізації.
Питання, що розглядаються членами
комісії з НС:
- Пропозиції забезпечення безаварійного функціонування підприємства в умовах загрози НС;
- Перелік основних і додаткових заходів з протидії загрозі НС і розподіл по
виконанню робіт на проведення першочергових заходів;
- Уточнені завдання членам комісії з
НС, членам евакуаційної комісії підприємства, особовому складу штабу з
ліквідації наслідків НС, особовому складу служби пожежної безпеки та НС, особовому складу добровільної пожежної
дружини підприємства, особовому складу
підрозділів спеціалізованих служб, формувань ЦЗ підприємства;
- Пропозиції про заходи щодо запобігання, локалізації та ліквідації наслідків
НС, або можливої вимушеної зупинки з
метою запобігання виникнення НС;

Час

56

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

10.55
11.00

Змінний диспетчер
по залізничному транспорту;
черговий диспетчер
добровільної пожежної
команди служби пожежної безпеки та НС

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
- Порядок дій щодо захисту працівників підприємства.
По завершенню засідання секретарем
комісії з НС оформляється протокол
засідання, який доводиться до виконавців.
Також здійснюється доповідь про заплановані заходи з реагування на загрозу
НС, голові комісії з питань ТЕБ та НС Корабельного району м.Миколаєва.
Демонстрація
роботи
систем
оповіщення шляхом:
а) змінний диспетчер по залізничному
транспорту по радіостанції дає команду
машиністам локомотивів на подачу сигналу (згідно таблиці сигналів) «Увага
Всім !!!» гудками локомотивів підприємства;
б) головний диспетчер порту по
мобільному телефону дає команду черговому диспетчеру на
оголошення через гучномовці та систему автодозвону режиму «Підвищена
готовність» і про погіршення погодних
умов по системі голосового оповіщення
підприємства;
- Відправка на службові робочі місця
працівників підприємства через персональні комп'ютери електронного повідомлення щодо введення режиму «Підвищена готовність» і про погіршення погодних
умов за програмоюCommfort.

Час

57

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ №2
ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ, І ПОРЯДОК ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЗМІННИХ І ЧЕРГОВИХ СЛУЖБ, ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА
СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ.
Київський час:
11 ч. 00 хв. 19.07.2016 р
(Перехід на оперативний час)
Оперативний час:
9 ч. 30 хв. 19.07.2016 р

11.00
11.02

Ввідна №2.

Обстановка
на 9 год. 30 хв. 19 липня 2016 р
З 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв. на
вантажному районі №1 проводились зварювальні роботи по ремонту
центральної
шиберной
заслінки сховища зерна силосного
типу №2, бригадою зварювальників
служби механізації порту в кількості 5 чоловік.
Під час проведення зварювальних робіт стався вибух в підземній
галереї, що справило до обвалення
входу в підземну галерею сховищ
зерна силосного типу №1, 2 і
часткове руйнування сховища зерна
силосного типу №2.
Вибух на місці проведення зварювальних робіт під сховищем зерна
силосного типу №2 на Комплексі по
перевантаженню зернових вантажів
- вантажному районі №1, без послідуючого горіння.

Учасники навчань

Керівник навчання:
дає команду коментатору на доведення обстановки на 9 год. 30 хв.
19.07.2016 р і тексту ввідної №2

Коментатор доводить обстановку
на 9 г. 30 хв. 19.07.2016 г., а також текст
ввідної №2

ПОРЯДОК ОПОВІЩЕННЯ І ЗБОРУ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НС ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ.
11.02
-

Коментатор

Коментатор озвучує, що алгоритм
оповіщення та збору комісії з питань НС

Час

58

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

11.03

Дії тих, хто навчається
6
при виникненні НС на території підприємства аналогічний, як і у випадку загрози виникнення НС.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НС ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ.
Голова комісіїзНС
11.03
11.04
11.04
11.10

Голова комісіїзНС

Керівник навчання:
дає команду на початок
проведення екстреного
засідання комісії з НС по
ввідній №2
Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Після збору членів комісії з НС в актовому залі підприємства голова комісії з
НС:
- Приймає доповідь секретаря комісії
НС про наявність членів на засіданні (у
разі відсутності членів комісії секретар
доповідає причину неявки);
- Доводить обстановку на 9 год. 30 хв.
19.07.2016 р .;
Ставить завдання:
- Активізації роботи зміною і чергової
диспетчерських служб підприємства
щодо оповіщення про введення режиму
«Надзвичайної ситуації» для органів
управління і сил ЦЗ підприємства;
- Контролю, членами комісії з НС, виконання заходів щодо приведення в стан
підвищеної готовності сил ГЗ, які є в
наявності, а також уточнення планів їх
дій;
- Організації чергування членами
комісії з НС підприємства для взаємодії з
комісією ТЕБ та НС Корабельного району
м.Миколаєва , районним відділом ГУ
ДСНС України в Миколаївській області,
районним відділом ГУ Національної

Час
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

11.10
11.25

Члени комісіїзНС

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Посередник:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
поліції Корабельного району м.Миколаєва, аварійно-рятувальним загоном
спеціального призначення ГУ ДСНС
України в Миколаївській області та
контролю виконання першочергових заходів щодо локалізації НС на території
вантажного району №1 підприємства, а
також для виявлення причин погіршення
обстановки і підготовки пропозицій щодо
її нормалізації;
- Призначення керівника робіт по
ліквідації наслідків НС;
- На здійснення проведення аварійнорятувальних та пошукових робіт на місці
аварії;
- Залучення інженерної техніки та
необхідної кількості особового складу
спеціалізованих служб і формувань ЦЗ;
- Вжиття заходів щодо забезпечення
безпеки життя і здоров'я співробітників
вантажного району №1.
Члени комісії з НС проводять
уточнення плану реагування і ліквідації
НС, а також виносять на порядок:
- Про переведення вантажного району
№1 підприємства в режим функціонування «Надзвичайна ситуація»;
- Пропозиції забезпечення безаварійного функціонування підприємства в умовах НС;
- Перелік основних і додаткових заходів з протидії НС і розподіл по виконанню робіт на проведення першочергових заходів;
- Уточнення завдань членам комісії з
НС, членам евакуаційної комісії під-

Час
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6
приємства, особовому складу штабу з
ліквідації наслідків НС, особовому складу служби пожежної безпеки та НС, особовому складу добровільної пожежної
дружини підприємства, особовому складу
підрозділів спеціалізованих служб, формувань ЦЗ підприємства;
- Пропозиції про заходи щодо запобігання, локалізації та ліквідації наслідків
НС, або можливої вимушеної зупинки з
метою запобігання виникнення НС;
- Порядок дій щодо захисту працівників підприємства;
- Організації в диспетчерській пожежного депо пункту управління, через який
інформувати про хід ліквідації наслідків
НС Корабельний РВ ГУ ГСЧС України в
Миколаївській області та комісію з питань ТЕБ та НС Корабельного району
м.Миколаєва
По завершенню засідання секретарем
комісії з НС оформляється протокол
засідання, який доводиться до виконавців.

ІІІ. ЕТАП
Практичнізаходи
Час: з 11 год. 30 хв. до 13 год.00 хв. тривалість 1 година 30 хвилин
ОГЛЯД ОБ'ЄКТОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ І ФОРМУВАНЬ ЦЗ ПІДПРИЄМСТВА.
Навчальна точка №2: оглядовий майданчик біля АБК підприємства.
Забезпечення: майно, прилади, інструмент, засоби індивідуального захисту, таблички з назвами підрозділів.
Документація: документи спеціалізованих служб і формувань ЦЗ.
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Переміщення учасників навчання
до місця шикування об'єктових
спеціалізованих служб і формувань
ЦЗ.

Учасники навчань

11.30
11.35

11.35
11.45

Проведення
огляду
об'єктових
спеціалізованих служб і формувань
ЦЗ підприємства

Учасники навчань

Учасники навчань
11.45
11.55

Переміщення учасників навчання на
територію Комплексу з перевантаження зернових вантажів - вантажний район №1

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5
Керівник навчання:
дає команду на переміщення учасників навчання на
оглядовий майданчик біля
АБК підприємства
Керівник навчання, заступники керівника навчань,
посередники
проводять огляд
спеціалізованих служб і
формувань ЦЗ підприємства

Дії тих, хто навчається
6

Склад спеціалізованих служб і формувань ЦЗ підприємства шикуються згідно
схеми побудови огляду укомплектовані
спеціальною технікою, майном, приладами, інструментом, засобами індивідуального захисту та відповідною документацією.
Техніка вишиковується на майданчику
території вантажного району №1.

Керівник навчання:
дає
команду
на
переміщення учасників навчання
на
територію
Комплексу з перевантаження зернових вантажів вантажний район №1,
оглядовий майданчик біля
СРА №1

Навчальна точка №3: майданчик біля входу в підземну галерею сховищ зерна силосного типу № 2.
Забезпечення: контейнер газового обладнання, розгорнутий автокран і вантажний автомобіль.
Імітація: вибуховий пакет, димова шашка, будівельні матеріали, металоконструкції (для імітації руйнування входу в підземну галерею сховищ зерна силосного типу № 2).
Документація:схема об'єкта з нанесенням умовних позначень та описом виконуваних робіт по локалізації НС.
ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ, І ПОРЯДОК ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЗМІННИХ І ЧЕРГОВИХ СЛУЖБ ПРИ ВИНИКНЕННЯ НС.
Київський час:
11 ч. 55 хв. 19.07.2016 р
(Перехід на оперативний час)
Оперативний час:
9 ч. 30 хв. 19.07.2016 р

Час

62

Навчальні питання

1

2

Вввідна №2.

11.55
11.57

11.57

11.57
11.59

11.59

Обстановка
(зміст ввідних)
3
Вибух на місці проведення зварювальних робіт під сховищем зерна
силосного типу №2 на Комплексі по
перевантаженню зернових вантажів
- вантажному районі №1, без послідуючого горіння.
Обстановка
на 9 год. 30 хв. 19 липня 2016 р
З 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв. на
вантажному районі №1 проводились зварювальні роботи по ремонту
центральної
шиберной
заслінки сховища зерна силосного
типу №2, бригадою зварювальників
служби механізації порту в кількості 5 чоловік.
Під час проведення зварювальних робіт стався вибух в підземній
галереї, що справило до обвалення
входу в підземну галерею сховищ
зерна силосного типу №1, 2 і
часткове руйнування сховища зерна
силосного типу №2.
Вибух

Дії особи, яка
почула звук вибуху

Дії змінного сти-

Хто залучається
4
Докер-механізатор вантажного району №1;
коментатор

Учасники навчань;
коментатор

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5
Керівник навчання:
дає команду посереднику
на вручення ввідної докеру-механізатору вантажного району №1

Керівник навчання:
дає команду коментатору
на повернення до оперативного часу на 9 год. 30
хв. 19.07.2016 р і доведення обстановки і тексту ввідної №2

Піротехнік

Докер-механізатор вантажного району №1 виконує наряд - завдання
на роботи

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Змінний стивидор ван-

Посередник:

Дії тих, хто навчається
6
Посередник вручає конверт з текстом
ввідної докеру-механізатору вантажного
району №1

Коментатор оголошує оперативний стрибок і доводить обстановку
на 9 год. 30 хв. 19.07.2016 р,
а також зміст ввідної №2

Вибух і задимлення біля входу в підземну галерею сховища зерна силосного
типу №2
Почувши вибух в підземній галереї
під сховищем зерна силосного типу №2
на конвеєрі №125, повідомляє по радіостанції про те, що трапилося змінному
стивідору вантажного району №1.
Пускає в хід ручний пожежний
сповіщувач (РПС), автоматичної пожежної сигналізації (АПС), що знаходиться
на СРА №1.
Змінний стивидор за номером служ-

Час
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

видора
вантажного
району №1 при отриманні інформації про
12.05
виникнення надзвичайної ситуації

тажного району №1

12.05
Дії чергового добровільної пожежної
12.08 команди служби пожежної безпеки і надзвичайних
ситуації
предприятия

Черговий добровільної
пожежної команди
служби пожежної безпеки і надзвичайних
ситуації
підприємства

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
бового мобільного телефону (050)
3944588 сповіщає про вибух в підземній
галереї під сховищем зерна силосного
типу №2 вантажного району №1, чергового добровільної пожежної команди служби пожежної безпеки і надзвичайних ситуацій підприємства (далі - СПБ і НС), а
також передає повідомлення про вибух
змінному диспетчеру порту за номером
службового мобільного телефону (050)
3944779.
Далі дає команди по радіостанції:
- Змінному оператору комплексу
перевантаження вантажного району №1
на зупинку маршруту конвеєрів № 125,
№8.2, №6.1, №6.2, №6.3;
- Змінним електрикам вантажного
району №1, на знеструмлення даних конвеєрів;
- Добровільного пожежного розрахунку вантажного району №1 на прибуття до
місця вибуху для ліквідації можливого загоряння наявними первинними засобами
пожежогасіння пожежного щита (ПЩ
№9), що знаходиться на будівлі складу
підлогового зберігання зерна №10;
- Оператору насосної станції на включення автоматизованого водяного зрошення (далі - САВО) сховища зерна силосного типу №2.
Черговий добровільної пожежної команди СПБ і НС підприємства негайно
дає сигнал «Тривога» для виїзду до місця
вибуху і дій за прямим призначенням, за
номером службового мобільного телефону (050) 4930475 доповідає начальнику

Час
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Виконання заходів
відділеннями
до12.08 бровільної пожежної
команди служби по12.10 жежної безпеки і надзвичайних ситуацій
підприємства

Дії змінного опе12.05 ратора
вантажного
району №1 при ви12.06 никненні
надзвичайної ситуації
Дії змінних елек12.05 триків
вантажного
району №1 при ви12.07 никненні
надзвичайної ситуації
Дії оператора на12.05 сосної станції на
включення
САВО
12.08 сховищ зерна силосного типу №1, 2, 4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6
СПБ і НС про оповіщення про вибух, а
також по стаціонарному телефону 9
-670866 (автодозвону) підтверджує отримання сигналу про вибух змінному диспетчеру порту.

Відділення добровільної пожежної команди
служби пожежної безпеки і надзвичайних
ситуацій підприємства

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Два відділення добровільної пожежної команди служби пожежної безпеки і
надзвичайних ситуацій підприємства
(ДПК СПБ і НС) підприємства на автомобілях ЗІЛ-131 АЦ-40 (130) 63Б
№ВЕ1512ВК, ЗіЛ-131 АЦ-40 (131) 137А
№ВЕ3379ВС в кількості 8 чоловік прибули до сховища зерна силосного типу №2.
Начальник ДПК СПБ і НС, оцінивши
обстановку, дає команду провести заходи
щодо пилопригнічення на місці вибуху.

Змінний оператор вантажного району №1

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Змінний оператор виробляє зупинку
маршрутів конвеєрів № 125, №8.2, №6.1,
№6.2, №6.3 з автоматизованого робочого
місця і по виконанню доповідає змінному
стивідору.

Змінні електрики вантажного району №1

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Змінні електрики проводять роботи
по знеструмленню конвеєрів № 125,
№8.2, №6.1, №6.2, №6.3 і по виконанню
доповідають змінному стивідору.

Оператор насосної
станції

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Оператор насосної станції виконує
включення автоматичного режиму САВО
сховищ зерна силосного типу №1, 2, 4 для
захисту від теплового випромінювання і
запобігання пожежі, про виконання доповідає змінному стивідору.

Час

65

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

12.05
12.09

Дії добровільного
пожежного розрахунку вантажного району №1 при отриманні
інформації про виникнення
надзвичайної ситуації

12.09
12.10

12.10
12.12

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Добровільний пожежний розрахунок вантажного району №1

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії змінного стивидора
вантажного
району №1 при оцінці обстановки надзвичайної ситуації

Змінний стивидор вантажного району №1

Посередник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії виконуючого
обов'язки керівника
робіт по ліквідації наслідків НС

Виконуючий обов'язки
керівника робіт по
ліквідації наслідків НС

Посредник №3:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ З ЗОНИНС

Дії тих, хто навчається
6
Добровільний пожежний розрахунок
вантажного району №1 прибув до місця
вибуху для ліквідації можливого загоряння наявними первинними засобами пожежогасіння і доповідають змінному
стивідору про обвалення і завал входу в
підземну галерею сховищ зерна силосного типу №1, 2 і часткове руйнування
сховища зерна силосного типу №2.
Змінний стивидор вантажного району №1 дає команду добровільному пожежному розрахунку вантажного району
№1 на заборону самостійного спуску в
підземну галерею сховища зерна силосного типу №2 і ставить завдання бути в
готовності, при необхідності, надійти в
розпорядження добровільної пожежної
команди СПБ і НС підприємства.
На місце НС прибуває начальник вантажного району №1 і покладає на себе виконуючого обов'язки керівника робіт по
ліквідації наслідків НС, який:
- Знайомиться з обстановкою;
- Приймає доповідь від змінного стивидора про виконані заходи;
- Встановлює чисельність охоплених
аварією людей і їх місце знаходження;
- Дає команду на евакуацію працівників
з території вантажного району №1 в безпечну зону;
- Контролює вихід людей в безпечну
зону;
- Контролює прибуття спеціалізованих
служб і формувань ЦЗ.

66

Час

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

12.12
12.13

Ухвалення рішення
виконуючим
обов'язки керівника
робіт по ліквідації наслідків НС на проведення часткової евакуації із зони надзвичайної ситуації

Виконуючий обов'язки
керівника робіт по
ліквідації наслідків НС

Посредник №3:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки

12.13
12.16

Порядок виконання евакуаційних заходів працівниками і
виведення техніки з
території
надзвичайної ситуації

Працюючий персонал,
який знаходиться на
об'єктах і території вантажного району №1

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

12.16
12.17

Дії змінного стивидора
вантажного
району №1 при проведенні евакуаційних
заходів із зони надзвичайної ситуації

Змінний стивидор вантажного району №1

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
Виконуючий обов'язки керівника
робіт по ліквідації наслідків НС приймає
рішення і дає команду по радіостанції про
проведення евакуаційних заходів працюючого персоналу з адміністративно-побутового будинку вантажного району №1,
територій складу підвального зберігання
зерна №10, силосів зберігання зерна та
причалів № 10, 11, а також спеціальної,
автомобільної техніки і залізничного
складу в безпечну зону на територію вантажного району №2.
Працюючий персонал з адміністративно-побутового будинку вантажного
району №1, здійснює евакуацію через
основні і запасні виходи з будівлі, згідно
схем евакуації, а також працюючий персонал залишає території складу підвального зберігання зерна №10, силосів зберігання зерна та причалів № 10, 11.
В цей же час виводиться в безпечну
зону спеціальна і автомобільна техніка зі
складу підвального зберігання зерна №10,
з території силосів зберігання зерна, зі
станції розвантаження автомашин і причалів № 10 і 11, а також виводиться потяг
із станції розвантаження вагонів СРВ-З
звільняючи залізничні проїзди.
Змінний стивидор вантажного району
№1 дає команду старшим на об'єктах вантажного району №1 на здійснення доповідей з контролю за ходом проведення
евакуації.
По завершенню виходу в безпечну
зону працюючого персоналу, виведення
спеціальної та автомобільної техніки, а
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Час

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

12.17
12.18

Дії старших на
об'єктах вантажного
району №1

Старші на об'єктах вантажного району №1

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

12.13
12.19

Порядок
проведення контролю за
проведенням евакуаційних заходів із
зони
надзвичайної
ситуації

Виконуючий обов'язки
керівника робіт по
ліквідації наслідків НС

Посредник №3:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки

12.19
12.20

Доповідь про завершення проведення
евакуаційних заходів
із зони надзвичайної
ситуації

Змінний стивидор вантажного району №1

Посредник №3:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки

11.57
12.20

Доведення порядку виконання заходів
і порядку дій
з 11 год. 57 хв.
по 12 год. 20 хв.

Коментатор

Керівник навчання:
дає команду на доведення порядку виконання першочергових заходів та порядку дій працівниками
вантажного району №1
при виникненні надзвичайної ситуації

Дії тих, хто навчається
6
також залізничного складу провести
перевірку і доповісти про завершення заходів евакуації.
Старші на об'єктах вантажного району №1 по радіостанції здійснюють доповіді про завершення заходів евакуації із
зазначенням:
- Кількості евакуйованого працюючого персоналу;
- Кількості евакуйованої техніки.
Здійснює контроль за:
- Виїздом поїзда з СРВ - 3 і звільнення
ним залізничних проїздів;
- Виїздом з території вантажного району №1 зерновозів, спеціальної та автомобільної техніки;
- Виходом (згідно планів евакуації) з
будівель, споруд і території працівників,
які перебувають на вантажному районі
№1.
Змінний стивидор вантажного району
№1 доповідає виконуючому обов'язки
керівника робіт по ліквідації наслідків НС
про результати проведення заходів евакуації в встановлену безпечну зону із зазначенням кількості працюючого персоналу і
виведеної техніки.
Коментатор поетапно доводить порядок дій і перелік виконаних першочергових заходів при виникненні надзвичайної
ситуації, а також заходів проведення
часткової евакуації із зони надзвичайної
ситуації в безпечний район працівниками
вантажного району №1 з 11год. 57 хв. по
12 год. 20 хв .:
- Докер-механізатора;

Час

68

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6
- Змінного стивидора;
- Змінного оператора;
- Змінних електриків;
- Оператора насосної станції;
- Добровільного пожежного розрахунку;
- Виконуючого обов'язки керівника
робіт по ліквідації наслідків НС;
- Працівників вантажного району №1;
- Машиністів локомотивів;
- Водіїв спеціальної та автомобільної
техніки.

Навчальна точка №4: намет штабу з ліквідації наслідків НС.
Забезпечення: намет, стіл, стільці, радіостанції, мобільні телефони.
Документація:оперативно-технічна та звітна документація, схема об'єкта з нанесенням умовних позначень та описом виконуваних робіт по
локалізації НС.
РОБОТА КЕРІВНИКА З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС
З НАСТУПНИМ РОЗГОРТАННЯМ ШТАБУ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС

12.20
12.22

Дії керівника робіт по
ліквідації наслідків
НС при прибутті на
місце надзвичайної
ситуації

Керівник робіт з
ліквідації наслідків НС

Посредник:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки

Керівник робіт з ліквідації наслідків
НС прибуває на місце надзвичайної ситуації:
1. Отримує доповідь від виконуючого
обов'язки керівника робіт по ліквідації
наслідків НС про обстановку на місці вибуху і виконані заходи.
2. Приймає на себе керівництво робіт
по ліквідації наслідків НС і доводить до
відома виконавців.
3. Дає вказівку про розгортання і негайний початок роботи штабу з ліквідації
НС.
4. Переконується в проведенні першочергових заходів передбачених оперативною частиною ПЛАС.

Час

69

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії начальника штабу з ліквідації наслідків НС при розгор12.22
танні штабу і розподілу, а також поста12.25
новці завдань особового складу штабу
дій за призначенням

Начальник штабу з
ліквідації наслідків НС

12.25
Начальник штабу
з ліквідації наслідків
12.27 НС

Особовий склад штабу
з ліквідації наслідків
НС

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5
Посредник:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки

Посредник:
стежить за послідовністю і
правильністю дій, фіксує
час виконання дій, а також
виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
Начальник штабу з ліквідації наслідків НС:
- Дає вказівку особовому складу штабу на розгортання штабу безпосередньо в
районі виникнення НС (вибуху);
- Уточнює поточну обстановку та
проводить її оцінку;
- Приймає рішення на проведення
першочергових заходів з аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
(далі АРІНР);
- Розподіляє і ставить завдання особовому складу штабу.
Особовий склад штабу з ліквідації наслідків НС:
- Проводить заходи щодо розгортання
штабу;
- Приводиться в повну готовність до
виконання завдань за призначенням;
- Укомплектовуется засобами зв'язку і
необхідною оперативно-технічної та звітної документації:
- Журналом реєстрації розпоряджень
керівника робіт по ліквідації наслідків
НС;
- Робочої картою (схемою) зони НС;
- Карткою зв'язку в зоні НС;
- Оперативним планом заходів по
ліквідації наслідків НС;
- Оперативним журналом по ліквідації
наслідків НС;
- Розрахунком сил і засобів (техніки),
залучених до ліквідації наслідків НС;
- Журналом обліку матеріально-технічного забезпечення ліквідації наслідків
НС;

Час

70

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

12.27
12.28
12.28
12.29

Начальник штабу з
ліквідації наслідків НС
про готовність до роботи за призначенням
Керівник робіт з
ліквідації наслідків НС

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки
Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
- Формою доповіді старшого посадової особи про склад сил і засобів (техніки), які прибули для ліквідації наслідків
НС (вибули із зони НС);
- Звітом про роботу залучених до
ліквідації наслідків НС сил і засобів (техніки) ЦЗ.
- Журналом обліку постраждалих і загиблих в НС;
- Журналом обліку аналізів проб (повітря, води і грунту).
Доповідають начальнику штабу з
ліквідації наслідків НС про готовність до
роботи за призначенням.
Начальник штабу з ліквідації наслідків НС доповідає керівнику робіт з
ліквідації наслідків НС про готовність до
роботи штабу за призначенням.
Керівник робіт з ліквідації наслідків
НС ставить завдання особовому складу
штабу з ліквідації наслідків НС на:
- Виклик спеціалізованої служби медичної допомоги та санітарної дружини
для розгортання медичного поста;
- Виклик пожежного буксира для локалізації можливого загоряння стрічки
конвеєрів №6.2-6.3 і ліквідації загрози загоряння вантажної машини №3;
- Підготовку наказів керівника робіт з
ліквідації НС про порядок і організацію
виконання робіт з ліквідації НС, визначення завдань органів управління й сил
ЦЗ, які залучаються;
- Керівництво та координацією дій
спеціалізованих служб і формувань ЦЗ

Час

71

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6

при виконанні АРІНР.

12.29
12.31

Начальник штабу з
ліквідації наслідків НС

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Начальник штабу з ліквідації наслідків
НС ставить завдання особовому складу
штабу і бере під контроль їх виконання:
- Виклик спеціалізованої служби медичної допомоги та санітарної дружини;
- Виклик пожежного буксира;
- Підготовку розпоряджень і наказів
керівника робіт з ліквідації НС про порядок і організацію виконання робіт з
ліквідації НС, визначення завдань органів
управління й сил ЦЗ, які залучаються;
- Прибуття спеціалізованих служб і
формувань ЦЗ їх чисельність і укомплектованість, а також прибуття техніки для
проведення АРІНР по локалізації та
ліквідації наслідків НС.

ДІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ І ФОРМУВАНЬ ЦЗ ПІДПРИЄМСТВА ПО ЛІКВІДАЦІЇ НС

12.25
12.26

12.26
доповіді
- начальників спеціалізо12.27
ваних служб ЦЗ;
командирів підрозділів

Обстановка:
Особовий склад спеціалізованих
служб і формувань ЦЗ отримавши
засоби індивідуального захисту
(протигази), виділену техніку, обладнання, інструмент прибули в
район надзвичайної ситуації для
робіт груп, розрахунків, команд,
бригад за прямим призначенням.

Коментатор
Керівник навчання:
дає команду на доведення
обстановки

Начальники спеціалізоваПосредник:
них служб ЦЗ;
стежить за послідовкомандири підрозділів
ністю і правильністю дій,
формувань ЦЗ; начальник фіксує час виконання дій, а

Коментатор доводить обстановку на
12 г.25 хв.

Начальники спеціалізованих служб і
командири підрозділів формувань ЦЗ доповідають керівникові робіт по ліквідації
наслідків НС та начальнику штабу з

Час

72

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

формувань ЦЗ
12.27
Доведення прийнятих розпоряджень
12.29 керівником робіт по
ліквідації наслідків
НС

штабу по ліквідації наслідків НС
Керівник робіт з
ліквідації наслідків НС;
коментатор

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5
також виявляє недоліки
Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
ліквідації наслідків НС про прибуття,
кількість особового складу і його
укомплектованості засобами індивідуального захисту, екіпіровці і забезпеченості
матеріально-технічними засобами.
Керівник робіт з ліквідації наслідків
НС дає розпорядження:
- На виставлення оточення, патруля і
регулювальників, складом команди охорони громадського порядку формувань
ЦЗ;
- Начальнику спеціалізованої служби
ЦЗ енергозабезпечення, а також особового складу аварійно-технічної бригади на
знеструмлення аварійних об'єктів і
контролю за електропостачанням підприємства;
- Протипожежним розрахунками добровільної пожежної команди, розвідувально-рятувальних груп розвідувальнорятувальної команди надійти в розпорядження начальника служби пожежної безпеки та НС для виконання допоміжних
завдань добровільної пожежної команди
підприємства;
- Складу розвідувально-рятувальної
команди, а також транспортної команди
надійти в розпорядження начальника
штабу з ліквідації наслідків НС;
- Начальнику комунально-технічної
спеціалізованої служби ЦЗ на забезпечення питною водою людей знаходяться в
районі НС;
- Штабу з ліквідації наслідків НС на
виклик до місця НС чергової машини і
чергового тягача транспортної команди

Час

73

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії
начальника
12.29
спеціалізованої служби
ЦЗ охорони громадсь12.30
кого порядку

Начальник спеціалізованої служби ЦЗ охорони
громадського порядку

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії
особового
12.30 складу команди охорони
громадського
12.34 порядку формувань
ЦЗ

Особовий склад команди охорони громадського порядку формувань ЦЗ

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії
начальника
12.29
спеціалізованої служби ЦЗ енергозабезпе12.30
чення

Начальник спеціалізованої служби ЦЗ енергозабезпечення

12.30
Дії
особового
складу аварійно-тех12.34 нічної бригади

Особовий склад
аварійно-технічної бригади

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки
Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
формувань ЦЗ;
- Особовому складу інших спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, знаходиться
в районі командного пункту і бути в готовності до дій за призначенням.
Коментатор доводить розпорядження
керівника робіт по ліквідації наслідків
НС.
Начальник спеціалізованої служби ЦЗ
охорони громадського порядку дає вказівки:
- На виставлення постів оточення території НС, регулювальників руху і призначає патрульних;
- Визначає місця знаходження;
- Уточнює порядок дій.
Особовий склад команди охорони громадського порядку формувань ЦЗ займає
місця згідно даних розпоряджень і приступає до виконання поставлених завдань.
Начальник спеціалізованої служби ЦЗ
охорони громадського порядку доповідає
начальнику штабу з ліквідації наслідків
НС про виконані заходи.
Начальник спеціалізованої служби
енергозабезпечення дає вказівки на знеструмлення аварійних об'єктів і контролю
за електропостачанням підприємства.
Особовий склад аварійно-технічної
бригади (електрики) приступають до виконання поставлених завдань по знеструмлення необхідних об'єктів, контролю за безаварійним енергопостачанням
об'єктів підприємства.

Час

74

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії
начальника
12.29
спеціалізованої служби медичної допомо12.30
ги

Начальник спеціалізованої служби медичної
допомоги

Дії
особового
складу спеціалізованої служби ЦЗ медич12.30 ної допомоги та особовий склад санітар12.34 ної дружини медичної команди по розгортанню медичного
поста

Особовий склад
спеціалізованої служби
ЦЗ медичної допомоги;
особовий склад
санітарної дружини медичної команди

Дії начальника ко12.29
мунально-технічної
спеціалізованої служ12.30
би ЦЗ

Начальник комунальнотехнічної спеціалізованої служби ЦЗ

Дії
особового
12.30
складу комунальнотехнічної спеціалізо12.34
ваної служби ЦЗ

Особовий склад комунально-технічної
спеціалізованої служби
ЦЗ

12.29
Дії
начальника
штабу з ліквідації на-

Начальник штабу з
ліквідації наслідків НС

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
Начальник спеціалізованої служби ЦЗ
енергозабезпечення доповідає начальнику
штабу з ліквідації наслідків НС про виконані заходи
Начальник спеціалізованої служби
медичної допомоги дає вказівки на розгортання медичного поста і бути в готовності особового складу санітарної дружини медичної команди на евакуацію постраждалих.
Особовий склад спеціалізованої служби медичної допомоги, а також особовий
склад санітарної дружини медичної команди проводять заходи щодо розгортання медичного поста.
Начальник медичного поста доповідає начальнику штабу з ліквідації наслідків НС про виконані заходи.
Начальник
комунально-технічної
спеціалізованої служби ЦЗ дає вказівку
підлеглому складу на доставку питної
води в район проведення АРІНР по локалізації та ліквідації наслідків НС.
Особовий склад комунально-технічної спеціалізованої служби ЦЗ організовують доставку питної води в район проведення АРІНР по локалізації та
ліквідації наслідків НС.
Начальник
комунально-технічної
спеціалізованої служби ЦЗ доповідає начальнику штабу з ліквідації наслідків НС
про виконані заходи.
Начальник штабу з ліквідації наслідків НС дає вказівку заступнику начальни-

Час

75

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

12.30 слідків НС
Дії заступника начальника штабу з
ліквідації наслідків
12.30
НС
12.31

Дії
водійського
12.31 складу чергової машини і чергового тя12.34 гача транспортної команди формувань ЦЗ
12.34
12.35
Дії
начальника
штабу з ліквідації наслідків НС на прове12.35 дення АРІНР в зоні
НС.
12.36

12.36
12.37

Заступник начальника
штабу з ліквідації наслідків НС

Водійський склад чергової машини і чергового тягача транспортної
команди формувань ЦЗ

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Керівник робіт з
ліквідації наслідків НС

Начальник штабу з
ліквідації наслідків НС

Начальник штабу з
ліквідації наслідків НС

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а

Дії тих, хто навчається
6
ка штабу на виклик до місця НС чергової
машини і чергового тягача транспортної
команди формувань ЦЗ.
Заступник начальника штабу з
ліквідації наслідків НС по мобільному
телефону (050) 3941809 дає вказівку змінному механіку спеціалізованої служби ЦЗ
транспортного забезпечення на відправку
до місця НС чергової машини і чергового
тягача транспортної команди формувань
ЦЗ.
Прибувають черговий тягач і чергова
машина
порту,
які
виділяються
спеціалізованою службою ЦЗ транспортного забезпечення до району де сталася
НС
Водійський склад доповідає про прибуття начальнику штабу з ліквідації наслідків НС.
Керівник робіт з ліквідації наслідків НС
ставить завдання начальнику штабу з
ліквідації наслідків НС на проведення
АРІНР в зоні НС.
Начальник штабу з ліквідації наслідків НС по мобільному телефону дає розпорядження змінному диспетчеру порту
на подачу вогнегасної речовини через
стовбури гидромониторов пожежного
буксира для запобігання можливого загоряння стрічки конвеєрів №6.2-6.3 і
ліквідації загрози загоряння вантажної
машини №3.
Начальник штабу з ліквідації наслідків
НС викликає начальника інженерної
спеціалізованої служби ЦЗ та ставить завдання:

Час

76

Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

також виявляє недоліки

Начальник інженерної
спеціалізованої служби
Посредник:
ЦЗ;
стежить за послідоврозвідувально-рятувальна ністю і правильністю дій,
група;
фіксує час виконання дій, а
сектор транспортного затакож виявляє недоліки
безпечення формувань ЦЗ

12.37
12.41

12.37
12.38
12.38
Дії керівника робіт
з ліквідації НС про
12.41 проведення евакуації
контейнера газового
обладнання

Нарощування обстановки:
під час проведення розвідки
встановлено, що біля входу в підземну галерею сховища зерна силосного типу №2 знаходиться
контейнер з газовим обладнанням

Коментатор

Керівник робіт з
ліквідації наслідків НС

Керівник навчання:
дає команду на доведення обстановки
Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
- Провести розвідку завалу входу в підземну галерею сховищ зерна силосного
типу №1, 2 і провести огляд часткового
руйнування сховища зерна силосного
типу №2;
- Силами розвідувально-рятувальної
групи і сектора транспортного забезпечення формувань ЦЗ приступити до розчищення входу в підземну галерею сховищ зерна силосного типу №1, 2.
Начальник інженерної спеціалізованої
служби ЦЗ з доданими формуваннями ЦЗ
провів розвідку завалу входу в підземну
галерею сховищ зерна силосного типу
№1, 2 і провів огляд часткового руйнування сховища зерна силосного типу №2, а
також силами розвідувально-рятувальної
групи і сектора транспортного забезпечення формувань ЦЗ здійснив розчищення входу в підземну галерею сховищ зерна силосного типу №1, 2 і доповів начальнику штабу з ліквідації наслідків НС.
Коментатор доводить поточну обстановку.
Керівник робіт з ліквідації наслідків
НС приймає рішення на евакуацію
контейнера газового обладнання, яке розташоване біля входу в підземну галерею
сховища зерна силосного типу №2 і дає
відповідні вказівки:
- По мобільному телефону (050)
3941809 змінному механіку спеціалізова-

Час
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії змінного ме12.41 ханіка спеціалізованої служби ЦЗ транс12.42 портного забезпечення

12.43
Дії
особового
–
складу транспортної
12.45 команди та аварійновідновлювальної бригади формування ЦЗ

Змінний механік
спеціалізованої служби
ЦЗ транспортного забезпечення

Водій автокрану,
водій бортового автомобіля транспортної
команди формування
ЦЗ;
докери-механізатори
аварійно-відновлювальної бригади формування ЦЗ

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії тих, хто навчається
6
ної служби ЦЗ транспортного забезпечення на забезпечення евакуації контейнера
газового обладнання автокраном для його
вантаження і бортовим автомобілем для
вивозу в безпечну зону;
- По радіостанції викликає начальника інженерної спеціалізованої служби і
особовий склад аварійно-відновлювальної бригади формування ЦЗ до місця навантаження контейнера газового обладнання.
Змінний
механік
спеціалізованої
служби ЦЗ транспортного забезпечення
за номерами мобільних телефонів дає
вказівки водіям автокрана і бортового автомобіля транспортної команди формування ЦЗ на проведення евакуаційних заходів контейнера газового обладнання в
безпечну зону який розташований біля
входу в підземну галерею сховища зерна
силосного типу №2.
Начальник інженерної спеціалізованої
служби, особовий склад аварійно-відновлювальної бригади формувань ЦЗ, а
також водії автокрана і бортового автомобіля транспортної команди формування
ЦЗ прибувають в район входу в підземну
галерею сховища зерна силосного типу
№2.
Проводять такі роботи:
- Огородження території виконуваних
робіт;
- Розгортання автокрана;
- Завантаження контейнера газового
обладнання;
- Згортання автокрана;

Час
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6
- Вивезення контейнера газового обладнання в безпечну зону;
- Зняття огорожі території виконуваних робіт;
- Доповідь керівнику робіт з ліквідації
наслідків НС по радіостанції про завершення евакуації контейнера газового обладнання в безпечну зону.

ПОРЯДОК ПОРЯТУНКУ І ЕВАКУАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ СИЛАМИ ЦЗ
Після виконання службами і формуваннями ЦЗ поставлених завдань керівник робіт по ліквідації наслідків НС по
радіостанції дає команду на оголошення
хвилини тиші

12.45 Дії керівника робіт по
ліквідації наслідків
12.46
НС
12.46
12.47

Нарощування обстановки:
Під час проведення хвилини тиші
встановлено що під завалами знаходяться живі люди.

12.47
Дії
начальника
штабу з ліквідації на12.48 слідків НС

Начальник штабу з
ліквідації наслідків НС

Дії командира ро12.48
звідувально-рятувальної команди фор12.50
мувань ЦЗ
12.50
12.51

Коментатор

Розвідувально-рятувальна команда
Нарощування обстановки:
В ході проведення пошукових і
рятувальних робіт в районі підземної галереї під сховищами зерна
силосного типу виявлено 5 осіб з
числа робітників, які в результаті

Коментатор

Керівник навчання:
дає команду на доведення
обстановки
Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки
Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки
Керівник навчання:
дає команду на доведення обстановки

Коментатор доводить обстановку на
12 г. 46 хв.
Начальник штабу дає вказівки:
- На проведення аварійно рятувальних робіт;
- Визначає склади груп;
- Уточнює порядок зв'язку;
- Встановлює порядок роботи.
Особовий склад розвідувально-рятувальної команди формувань ЦЗ укомплектований шансовим і електро інструментом приступає до розбирання конструкцій
для проведення рятувальних робіт.
Коментатор доводить обстановку на
12 г. 50 хв.

Час
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6

вибуху отримали травми різного
ступеня тяжкості.
Дії відділення добровільної пожежної
команди СПБ і НС
підприємства і особо12.51
вого складу розвідувально-рятувальної
12.52
команди формувань
ЦЗ з проведення розвідки і рятувальних
операцій.

Відділення добровільної пожежної
команди СПБ і НС підприємства і особовий
склад розвідувальнорятувальної команди
формувань ЦЗ

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Розвідувально-рятувальна команда

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Дії
особового
12.53 складу
розвідувально-рятувальної
12.55 команди формувань
ЦЗ

Розвідувально-рятувальна команда

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

12.55
до
Дії
начальника
завер- штабу з ліквідації нашения слідків НС
работ

Начальник штабу з
ліквідації наслідків НС

Дії командира ро12.52
звідувально-рятувальної команди фор12.53
мувань ЦЗ

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ

Відділення добровільної пожежної команди СПБ і НС підприємства і особовий
склад розвідувально-рятувальної команди
формувань ЦЗ здійснив спуск в підземну
галерею сховищ силосного типу для проведення розвідки і рятувальних операцій.
Командир розвідувально-рятувальної
команди формувань ЦЗ по радіостанції
доповідає про знайдених постраждалих в
районі підземної галереї під сховищами
зерна силосного типу №2 в районі конвеєра №125 в кількості 5 осіб з числа
робітників, які в результаті вибуху отримали травми різного ступеня тяжкості.
Особовий склад розвідувально-рятувальної команди формувань ЦЗ виносить
постраждалих з підземної галереї під сховищем зерна силосного типу №2 конвеєра
№125 в безпечне місце.
Начальник штабу з ліквідації наслідків НС віддає розпорядження аварійновідновлювальних бригад приступити до
остаточної розбиранні завалів і визначає
місце збору великогабаритних конструкцій.

Час
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Навчальні питання

Обстановка
(зміст ввідних)

Хто залучається

1

2

3

4

Дії
12.55
складу
дружини
13.05
команди

особового
санітарної
медичної

13.05 Дії
начальника
спеціалізованої служ13.06 би медичної допомоги

Дії медичного персоналу спеціалізова13.06 ної служби медичної
допомоги та особово13.15 го складу санітарної
дружини
медичної
команди

13.15
14.00

Обід

Дії керівника навчання, його заступників (помічників) іпосередників
5

Дії тих, хто навчається
6

Особовий склад
санітарної дружини медичної команди

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Особовий склад санітарної дружини
медичної команди, переносять на ношах,
які постраждали на розгорнутий медичний пост.

Начальник
спеціалізованої служби
медичної допомоги

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Начальник спеціалізованої служби
медичної допомоги умовно викликає автомобіль швидкої допомоги по мобільному телефону «103» для їх подальшої
госпіталізації в Жовтневу центральну
районну лікарню м Миколаєва.

Медичний персонал
спеціалізованої служби
медичної допомоги та
особовий склад
санітарної дружини медичної команди

Посредник:
стежить за послідовністю і правильністю дій,
фіксує час виконання дій, а
також виявляє недоліки

Медичний персонал спеціалізованої
служби медичного забезпечення встановлює, що постраждалі отримали наступні травми:
венозна кровотеча;
переломом ноги;
перелом ребер;
відкрита черепно-мозкова травма;
струс мозку.
Медичний персонал спеціалізованої
служби ЦЗ медичної допомоги підприємства надають допомогу постраждалим.
З подальшими коментарями своїх дій.
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Час

Назва заходу

Місце проведення заходу

Організація, відповідальна за проведення заходу

Додатковий матеріал, яки й
буде використано під час
проведення заходу

ІV. ЕТАП
Підведення підсумків першого дня проведення показового комплексного об'єктового навчання і його попередній розбір
Час: с 14 г. 10 хв. до 15 г.50 хв.тривалість 1 година 40 хвилин
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРОВЕДЕННЯ ПОКАЗОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ОБ'ЄКТОВОГО НАВЧАННЯ,
З ЗАТВЕРДЖЕННЯМ НАСТУПНИХ ДОКУМЕНТІВ
Узагальнення підсумків проведення
показового комплексного об'єктового навчання з питань цивільного захисту
14.10-15.30
Проведення розширеного засідання
Актовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»;
Матеріали по навчанкомісії НС за підсумками показового ТОВ «МСП Ніка-Тера» Навчально-методичний центр
ню
комплексного об'єктового навчання з пицивільного захисту та безпеки
тань цивільного захисту.
життєдіяльності
Оцінка реальності плану реагування
Миколаївській області;
на НС, плану ліквідації аварійних ситуГУ ДСНС України
ацій і аварій, наведених в їх розрахунках.
У Миколаївській області
Виступ керівника навчань і посередників по доведенню недоліків і позитивних моментів проведення навчання.
Затвердження наказу про готовність
підприємства до ліквідації можливих НС.
15.30-15.50
Складання звіту про навчання і визнаАктовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
чення необхідності внесення змін і до- ТОВ «МСП Ніка-Тера»
повнень до планів реагування на НС та
перегляду (коригування) плану ліквідації
аварійних ситуацій і аварій.
15.50-15.55
Заключне слово Голови правління
Актовий зал
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
ТОВ «МСП Ніка-Тера» Гайду Олексан- ТОВ «МСП Ніка-Тера»
дра Васильовича.
16.00
Виїзд учасників навчання.
ГУ ДСНС України
Автобус
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Час

Назва заходу

Місце проведення заходу

Організація, відповідальна за проведення заходу

у Миколаївській області
Управлінняз питаньНС Миколаївської ОДА
20 липня 2016 року
V. ЕТАП
Розгляд заходів, проведених в період підготовки до проведення навчань
Час: с 09 г. 00 хв. до 13 г.00 хв.тривалість 4 години 00 хвилин
9.00-10.30
Організація підготовчого періоду проКлуб
ведення
показового
комплексного
ГУ ДСНС України
об'єктового навчання з питань цивільного
в Миколаївській обзахисту ТОВ «МСП Ніка-Тера».
ласті
Демонстрація (коментарі) організації
роботи комісії підприємства по оцінці готовності(допуску) персоналу до проведення комплексного об'єктового навчання.
10.30-11.00
Обговорення результатів проведеного
Клуб
показового комплексного об’єктового наГУ ДСНС України
вчання з питань ЦЗ
в Миколаївській області
11.00-11.45

11.45-12.30

Демонстрація і обговорення відеоматеріалів з організації і проведення
показового комплексного об’єктового навчання з питань ЦЗ на ТОВ «МСП НікаТера»
Обговорення проекту Методичних
рекомендацій з організації підготовки і
проведення показового комплексного

Клуб
ГУ ДСНС України
в Миколаївській області
Клуб
ГУ ДСНС України
в Миколаївській об-

ГУ ДСНС України
у Миколаївській областіі
НМЦ ЦЗта БЖД Миколаївської
області

Представники апарату
ДСНС України
ГУ ДСНС України
в Миколаївській областіі
НМЦ ЦЗта БЖД Миколаївської
області
ГУ ДСНС України
в Миколаївській області

НМЦ ЦЗта БЖД
Миколаївської області

Додатковий матеріал, яки й
буде використано під час
проведення заходу
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Час

Назва заходу

об’єктового навчання з питань ЦЗ
Підведення підсумків виконання плану підготовки і проведення заходів з учасниками комплексного об’єктового навчання з питань ЦЗ в Миколаївській області.
Виїзд учасників навчань
12.30-13.00

Начальник штабу
керівництва показового комплексного
об’єктового навчання з питань цивільного захисту

Місце проведення заходу

ласті
Клуб
ГУ ДСНС України
в Миколаївській області

Організація, відповідальна за проведення заходу

Додатковий матеріал, яки й
буде використано під час
проведення заходу

Представники апарату
ДСНС України

А.Г. Петров
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Додаток 4
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник НМЦ ЦЗ та БЖД
Миколаївської області
С.Є.Жуковський
___.____________ 2016р.
ПЛАН
забезпечення методичного супроводу показового комплексного об’єктового навчання
з питань цивільного захисту на ТОВ «МСП Ніка-Тера» 19-20.07.2016 року
№
з/п

Термін виконання

Виконавець

1. Вивчення з педагогічними працівниками Центру нормативних документів, регламентуючих порядок проведення методичного супроводу
2. Участь у роботі комісії УДСНС в області та ТОВ «МСП Ніка-Тера»
по визначенню місця проведення КОН, тактичного задуму тощо
3. Надання допомоги керівництву КОН у розробці документів з організації та проведення навчання:
3.1 розробленні та затвердженні наказу керівництву ТОВ «МСП НікаТера» про проведення навчання
3.2 розробленні календарного плану підготовки навчання ТОВ «МСП
Ніка-Тера»
3.3 розробленні плану проведення навчання та табелю термінових
донесень за навчанням ТОВ «МСП Ніка-Тера»
3.4 розробленні плану імітації за навчанням ТОВ «МСП Ніка-Тера»

10.06.16

Токарєв А.В.

3.5

17.06.16

3.6

Найменування заходу

розробленні плану реагування на НС за навчанням ТОВ «МСП НікаТера».
розробленні додатку до плану проведення навчання – почасового
графіку нарощування обстановки з переліком ввідних або окремого

Жуковський С.Є.
Токарєв А.В.
06.06.16
06.06.16
13.06.16
16.06.16

20.06.16

Токарєв А.В.
Жернаков Ю.В.
Токарєв А.В.
Жернаков Ю.В.
Токарєв А.В.
Жернаков Ю.В.
Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.

Відмітка
про виконання

Примітка
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3.7

3.8

документу - плану нарощування обстановки
розробці додатку до плану проведення навчання - схеми розгортання
сил і засобів у місцях (ділянках) відпрацювання практичних заходів
ТОВ «МСП Ніка-Тера» та їх зміст або окремого документу - плану
проведення практичних заходів ТОВ «МСП Ніка-Тера»
підготовці протоколу засідання об’єктової комісії з питань НС

4. Надання допомоги у підготовці учасників навчання ТОВ «МСП НікаТера» по вивченню:
4.1 загальних вимог до методики проведення навчання ТОВ «МСП НікаТера»
4.2 обов’язків керівництва та посередницького апарату навчання ТОВ
«МСП Ніка-Тера»
4.3 порядку розроблення особистих планів заступників (помічників) керівника навчання, посередницького апарату ТОВ «МСП Ніка-Тера»
4.4 методики роботи штабу з ліквідації НС, начальників формувань цивільного захисту з прийняття рішення керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації на ліквідацію надзвичайної ситуації
та забезпечення заходів цивільного захисту ТОВ «МСП Ніка-Тера»
4.5 порядку організації та методики проведення занять з підготовки
формувань цивільного захисту і персоналу ТОВ «МСП Ніка-Тера» до
дій у надзвичайних ситуацій
4.6 загальних заходів безпеки на навчанні
4.7

оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання,
складання акту.
5. Надання допомоги у підготовці навчальних місць з відпрацювання
практичних заходів під час проведення навчання ТОВ «МСП НікаТера» стосовно:
5.1 визначення району (місць) проведення навчання ТОВ «МСП НікаТера»
5.2 підготовки навчальних місць з відпрацювання практичних заходів навчання ТОВ «МСП Ніка-Тера»

21.06.16

Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.

12.07.16

Токарєв А.В.
Жернаков Ю.В.

06.06.16

Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.

06.06.16
06.06.16
10.06.16

10.06.16

Жернаков Ю.В.
Бачков В.В.

30.06.16

Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.

05.07.16

01.07.16
01.07.16

Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
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5.3
6
7
8
9
10
11
12
13
14

основних знаків та покажчиків, що використовуються для імітації на
навчальних місцях з відпрацювання практичних заходів на ТОВ
«МСП Ніка-Тера»
Організувати проведення інструктивно-методичних занять по підготовці керівництва КОН для забезпечення успішного проведення навчання.
Організувати проведення інструктажів з посередниками та працівниками, які залучаються до проведення КОН
Провести перевірку наявності посвідчень про проходження функціонального навчання керівництва КОН на ТОВ «МСП Ніка-Тера» на
базі НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області
Надання допомоги керівництву ТОВ «МСП Ніка-Тера» в розробленні
та корегуванні документів комісії з питань евакуації
Надання допомоги керівництву ТОВ «МСП Ніка-Тера» в розробленні
та корегуванні документів з організації навчання працівників діям у
надзвичайних ситуаціях
Надання допомоги керівництву ТОВ «МСП Ніка-Тера» в розробленні
документів та обладнанні пункту видачі засобів індивідуального
захисту
Надання допомоги керівництву КОН у розробці документів та підготовці до навчань формувань та спеціалізованих служб ЦЗ ТОВ «МСП
Ніка-Тера»
Надання допомоги в перевірці готовності персоналу об’єкту, що
залучається до КОН та участь у складанні відповідного акту
Надання допомоги в підготовці наочних матеріалів для показу запрошеним на навчання

Завідувач обласних та м. Миколаєва
курсів удосконалення керівних кадрів

08.07.16

Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.

14-17.06.16

Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.

08-11.07.16

Жернаков Ю.В.
Бикадоров В.М.
Ященко М.Д.
Жернаков Ю.В.

20.06.16
30.06.16

Ігнатенко Л.О.

23.06.16

Ященко М.Д.

23.06.16

Ященко М.Д.

30.06.16

Бачков В.В.

12.07.16

Токарєв А.В.
Жернаков Ю.В.
Ященко М.Д.

20.07.16

А.В.Токарєв
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Додаток 5
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
_________________ А.К. Тимченко
«___» _________________ 2016 року
ПЛАН НАРОЩУВАННЯ ОБСТАНОВКИ
показового комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту ТОВ МСП «Ніка-Тера»
№ Час подачі
з/п
ввідної

1.

10.30

2.

11:00

Обстановка

Комплекс заходів, контрольований посередниками
на етапах відпрацювання ввідної

Ввідна №1. Погіршення метеорологіч- Контроль за якістю роботи комісії з НС, виконої обстановки, введення режиму підвище- нання заходів щодо приведення в стан підвищеної
ної готовності.
готовності сил ЦЗ;
- Контроль за проведення робіт чергової диспетчерської служби порту щодо оповіщення введення
режиму підвищеної готовності для органів
управління і сил ЦЗ підприємства;
- Контроль за виконанням першочергових підготовчих заходів щодо запобігання виникненню НС
на території підприємства, а також виявлення можливих причин погіршення обстановки і підготовки
пропозицій щодо її нормалізації;
- Контроль за організацією взаємодії між членами комісії з питань НС ТОВ МСП «Ніка - Тера» та
комісією ТЕБ та НС Корабельного району м.Миколаєва.
Ввідна №2. Вибух в підземній галереї схо- - Контроль за виконанням комплексу заходів щодо
вищ зерна силосного типу.
оповіщення служб, формувань і підрозділів ЦЗ;
Первинна обстановка:
- Контроль за виконанням комплексу заходів щодо
під час проведення зварювальних робіт забезпечення безпеки на території вантажного райстався вибух в підземній галереї сховищ ону і не допущення розвитку надзвичайної ситу-

Спеціаліст, відповідальний за відпрацювання
ввідної

Голова комісії з питань
НС ТОВ МСП «НікаТера»

Змінний стивидор вантажного району №1, головний диспетчер порту
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№ Час подачі
з/п
ввідної

3.

4.

5.

6.

11.55

12.10

12.20

12.30

Обстановка
зерна силосного типу.
Нарощування обстановки:
Розвідкою встановлено, що металоконструкціями заблоковано вхід і вихід в
підземну галерею під сховищем зерна силосного типу №2.
Нарощування обстановки:
Необхідно проведення евакуаційних заходів із зони надзвичайної ситуації працівників, техніки та майна
Нарощування обстановки:
Особовий склад формувань ЦЗ, спеціалізованих служб ЦЗ, а також чергових пожежних розрахунків вантажних районів №2 і
№3, екіпірувані і укомплектовані для виконання завдань за прямим призначенням,
прибули в район розгортання командного
пункту.
Проведення хвилини тиші.
Нарощування обстановки:
В ході проведення пошукових і рятувальних робіт в районі підземної галереї під
сховищами зерна силосного типу виявлено
5 осіб з числа робітників, які в результаті
вибуху було травмовано.

Начальник штабу
керівництва показового комплексного
об’єктового навчання з питань цивільного захисту

Комплекс заходів, контрольований посередниками
на етапах відпрацювання ввідної
ації.
- Контроль за правильністю прийняття рішень
керівником і штабом по ліквідації наслідків НС та
своєчасністю їх виконання;
- Контроль за підготовкою і виїзду до місця служб і
формувань ЦЗ.

Спеціаліст, відповідальний за відпрацювання
ввідної
Керівник
робіт
з
ліквідації наслідків НС,
штаб з ліквідації наслідків НС.

- Контроль за правильністю та порядком проведенКерівник
робіт
з
ня евакуації людей і техніки;
ліквідації наслідків НС
- Контроль за роботою комісії з евакуації.

- Контроль якості екіпіровки особового складу
служб і формувань ЦЗ, проведення ними робіт на Штаб з ліквідації намісцях позначених штабом з ліквідації наслідків слідків НС, керівники
НС;
служб та формувань ЦЗ
- Контроль за взаємодією штабу і служб ЦЗ.
Керівник
робіт
з
- Контроль за проведенням пошуково-рятувальних ліквідації наслідків НС,
робіт;
штаб з ліквідації на- Контроль за роботою медичного персоналу слідків НС, керівник
спеціалізованої служби ЦЗ.
спеціалізованої служби
медичної допомоги.

А.Г. Петров
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Додаток 6
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
_________________ А.К. Тимченко
«___» _________________ 2016 року

ПЛАН ІМІТАЦІЇ
показового комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту ТОВ МСП «Ніка-Тера»

Обєкт, місце імітації

Що і як імітується

Строк готовності

Сили і засоби, які
здійснюють імітацію

Час готовності імітації

Кількість статистів і визначена
ними кількість постраждалих

Відповідальний
за імітацію

Ввідна №1. Вибух в підземній
галереї сховищ зерна силосного
типу.
Вихідна обстановка:
під час проведення зварювальних робіт стався вибух в підземній галереї сховищ зерна силосного типу.
Комплекс з перевантаження зернових вантажів – вантажний район №1
1. Навчальна точка №3: майданчик при вході в підземну галерею сховищ зерна силосного
типу №2
Сховище зерна силосного типу
Часткове руйнування

11 г.

Плакат розміром

11 г.

Потапенко Т.В.
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Обєкт, місце імітації

№2
Вхід і вихід в підземну галерею
під сховищем зерна силосного
типу №2
Вхід і вихід в підземну галерею
під сховищем зерна силосного
типу №2

Що і як імітується

сховища зерна силосного типу
Вибух і задимлення
в підземній галереї
під сховищем зерна
силосного типу №2
Вибух і задимлення
в підземній галереї
під сховищем зерна
силосного типу №2

Начальник штабу
керівництва показового комплексного
обєктового навчання з питань цивільного захисту

Строк готовності

Сили і засоби, які
здійснюють імітацію

Час готовності імітації

50 хв.

1 м × 2 м з написом: «Силос зруйновано»

57 хв.

Вибуховий пакет,
димова шашка

11 г.
57 хв.

Будівельні матеріали,
металоконструкції

11 г.
57 хв.

11 г.
50 хв.
11 г.
50 хв.

Кількість статистів і визначена
ними кількість постраждалих

Відповідальний
за імітацію

Стройнов В.М.

Бурдейний С.В.

А.Г. Петров
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Додаток 7
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Додаток 8
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Додаток 9
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник порту
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
__________________А.К.Тимченко
«____»__________2016 р.
ОСОБИСТИЙ ПЛАН
посередника показового комплексного об'єктового навчання
з питань ЦЗ ТОВ «МСП Ніка-Тера» - начальника відділу
служби механізації порту Лис Ю.М.
(посередника при комісії з питань НС)
1. Тема показового комплексного об'єктового навчання: «Дії органів управління та
сил цивільного захисту ТОВ« МСП Ніка-Тера »при виникненні можливих надзвичайних
ситуацій»
2. Мета показового комплексного об'єктового навчання:
демонстрація можливостей нової техніки і технологій, способів організації і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, вироблення єдності поглядів на
організацію і методику проведення навчань;
визначення рівня готовності і дієздатності об'єктового ланки цивільного захисту підприємства по локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зниження рівня
можливих втрат і захисту працівників;
відпрацювання питань оповіщення органів управління, сил цивільного захисту, працівників підприємства про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та інформування у сфері цивільного захисту;
організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства при загрозі
або виникненні надзвичайних ситуацій;
організація роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і порядок
взаємодії з комісією з питань надзвичайних ситуацій підприємства;
підготовка персоналу, техніки, оснащення і пунктів управління до виконання завдань
з локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій;
визначення готовності комісії з питань евакуації підприємства з проведення евакуації
працівників підприємства при виникненні загрози для їхнього життя і здоров'я;
виявлення проблемних питань реалізації вимог нормативно-правових, розпорядчих
та інших керівних документів з питань цивільного захисту, організації виконання завдань
за призначенням, а також визначення основного направлення роботи в зазначених сферах;
взаємодія зі службами оперативного реагування м.Миколаєва.
3. Тривалість показового комплексного об'єктового навчання:
10.00 - 13.00 19 липня 2016 року
09.00 - 12.00 20 липня 2016 року
4. Склад учасників показового комплексного об'єктового навчання:
Співробітники Миколаївської облдержадміністрації, ДСНС України, ГУ ДСНС
України в Миколаївській області, представники Херсонської, Вінницької, Кіровоградської
та Одеської областей, представники ТОВ «Миколаївобленерго», диспетчерська служба
порту, служба пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій підприємства, комісія з питань
надзвичайних ситуацій, комісія з питань евакуації, керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізовані
служби цивільного захисту та формування цивільного захисту підприємства.
5. Вихідна обстановка:

О 10 год. 30 хв. 18 липня 2016 року головним диспетчером диспетчерської служби
порту по телефону, від члена комісії з питань ТЕБ та НС Корабельного району м.Миколаєва отримано розпорядження Миколаївського міського голови про введення з 10 год. 00 хв.
18.07.2016 р на території міста режиму «Підвищеної готовності», в якому повідомляється:
- за прогнозом обласного Центру гідрометеорології протягом доби в період з 18 по 19
липня 2016 року на території Миколаївської області очікуються складні метеорологічні
умови;
- проходження по області циклону, який зі швидкістю 110 км/год рухається з північно-східного напрямку;
- орієнтовно через 4 - 6 годин очікується сильний шквальний вітер до 25 - 30 м/с з
можливим посиленням більше 30 м/с, який супроводжується сильним дощем, можливе випадання великого граду;
- не виключається проходження фронту циклону територією м.Миколаєва, яке може
спричинити значне пошкодження і руйнування будівель, господарських споруд, конструкцій, інженерних і електро мереж, а також комунікацій.
Хід показового комплексного об'єктового навчання
Час

Етапи навчання

Дії на етапі

10.30

Ввідна №1.
Погіршення метеорологічної обстановки, введення режиму «Підвищеної готовності».

Коментатор доводить
обстановку
на 10 г. 30 хв. 18.07.2016 р.
і зміст ввідної №1

10.3710.55

Порядок оповіщення, збору і
роботи комісії з питань НС підприємства при введенні режиму
«Підвищеної готовності»

Слідкую за послідовністю і правильністю дій,
фіксую час виконання дій, а
також виявляю недоліки

Питання розглядаються членами
комісії з НС:
пропозиції забезпечення безаварійного функціонування підприємства в умовах загрози НС;
перелік основних і додаткових
заходів з протидії загрозі НС і розподіл по виконанню робіт на
проведення
першочергових
заходів;
уточнені завдання членам комісії
з НС, членам евакуаційної комісії
підприємства, особовому складу
штабу з ліквідації наслідків НС,
особовому складу служби пожежної безпеки та НС, особовому
складу добровільної пожежної
дружини підприємства, особовому
складу
підрозділів
спеціалізованих служб, формувань ЦЗ підприємства;
пропозиції

про

заходи

щодо

Прим.

запобігання, локалізації та ліквідації наслідків НС, або можливої
вимушеної зупинки з метою
запобігання виникнення НС;

11.00

11.0011.25

порядок дій щодо захисту
працівників підприємства.
З 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв. 19
липня 2016 року на вантажному
районі №1 проводились зварювальні
роботи
по
ремонту
центральної шиберной заслінки
сховища зерна силосного типу №2,
бригадою зварювальників служби
механізації порту в кількості 5
осіб.
Під час проведення зварювальних робіт стався вибух в підземній галереї сховищ зерна силосного типу, що справило до
обвалення входу в підземну галерею сховищ зерна силосного типу №1, 2 і часткове руйнування
сховища зерна силосного типу №2.
Навчальне питання №2.1.
Порядок роботи комісії з питань
НС підприємства при виникненні
надзвичайної ситуації
Після збору членів комісії з НС
в актовому залі підприємства голова комісії з НС:
приймає доповідь секретаря
комісії НС про наявність членів
на засіданні (у разі відсутності
членів комісії секретар доповідає
причину неявки);
доводить обстановку на 9 год.
30 хв. 19.07.2016 р .;
ставить завдання.
Члени комісії з НС проводять
уточнення плану реагування і ліквідації НС, а також виносять на
порядок:
пропозиції забезпечення безаварійного функціонування підприємства в умовах загрози НС;
перелік основних і додаткових
заходів з протидії загрозі НС і
розподіл по виконанню робіт на

Коментатор доводить
обстановку
на 9 г. 30 хв. 19.07.2016 р.

Слідкую за послідовністю і
правильністю дій, фіксую
час виконання дій, а також
виявляю недоліки

проведення
заходів;

першочергових

уточнені
завдання
членам
комісії з НС, членам евакуаційної
комісії підприємства, особовому
складу штабу з ліквідації наслідків НС, особовому складу служби
пожежної
безпеки
та
НС,
особовому складу добровільної
пожежної дружини підприємства,
особовому складу підрозділів
спеціалізованих служб, формувань ЦЗ підприємства;
пропозиції про заходи щодо
запобігання, локалізації та ліквідації наслідків НС, або можливої вимушеної зупинки з метою
запобігання виникнення НС;
порядок дій щодо захисту працівників підприємства.
13.0013.20

Проведення розширеного засідання комісії НС за підсумками
показового комплексного спеціального об'єктового навчання з
питань цивільного захисту.
Затвердження наказу про готовність підприємства до ліквідації можливих НС.

Начальник відділу служби механізації порту
(посередник при комісії з питань НС)

Виступаю перед присутніми з доведенням недоліків
і
позитивних
моментів
проведення навчання.

Ю.М.Лис

Додаток 10
АКТ
з проведення оцінки готовності ТОВ «МСП Ніка-Тера» до проведення
(суб’єкта господарювання )

спеціального об’єктового навчання (тренування) на
ТОВ «МСП Ніка-Тера»_м. Миколаїв вул. Айвазовського 23
(об’єкт, адреса)

№ з/п
1.
2.

3.

4.
5.

Питання, що підлягають перевірці

Так Ні НВ

Додаткова
інформація
Підготовка до теоретичної складової спеціального об’єктового навчання
305/03.06.15
Затверджено наказ про проведення спеціального Так
об’єктового навчання
____/25.12.13
Затверджено наказ про призначення відповідальної Так
особи за пожежну безпеку окремих будівель, споруд,
приміщень, дільниць, технологічного та інженерного
устаткування (журналів проведення інструктажів, відомості про прийняття заліків з ПТМ )
Працівники знають свої обов'язки щодо забезпечення
Що денні інпожежної безпеки окремих будівель, споруд, примі- Так
структажі
щень, дільниць, технологічного та інженерного
устаткування (інструкція)
Що денні інПрацівники охорони (сторожі, вахтери, вартові тощо) Так
структажі
знають порядок дій у разі виявлення надзвичайних ситуацій, подій та пожеж
Працівники охорони (сторожі, вахтери, вартові тощо)
Що денні інзнають свої обов’язки щодо контролю за додержанням Так
структажі
безаварійного (протипожежного) режиму на території
об’єкту та його приміщеннях

6.

Затверджено положення про об'єктове формування ци- Так
вільного захисту

286/20.04.2016

7.

Затверджено положення
рятувальну службу

285/20.04.2016

8.

Затверджено наказ про організацію роботи об’єктового
штабу з ліквідації НС
Розроблено документи об`єктового штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та умов для його роботи:
оперативний журнал з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
журналреєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
журнал обліку постраждалих та загиблих під час надзвичайної ситуації
журнал обліку матеріально-технічного забезпечення
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту)
розрахуноксил і засобів (техніки), залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (пустографка)
картка зв’язку у зоні надзвичайної ситуації (пустографка)

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

про

об'єктову

аварійно- Так
Так

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

284/20.04.2016

9.8

доповідь старшої посадової особи про склад сил і
засобів (техніки), що прибули для ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації (вибули із зони надзвичайної ситуації) (пустографка)
9.10 звіт про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сил та засобів (техніки) цивільного
захисту (пустографка)
9.11 оперативний план заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (пустографка)
10. План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації
аварійних ситуацій та аварій) погоджено та
затверджено відповідно до чинних нормативноправових актів
11. План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації
аварійних ситуацій та аварій) відкореговано відповідно
до чинних нормативно-правових актів
12. План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації
аварійних ситуацій та аварій) відпрацьовано відповідно до чинних нормативно-правових актів
13. Підприємством укладено договір (угоду) про обов`язкове
обслуговування
державними
аварійнорятувальними службами

Так

14.

Так

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

Наказом затверджена спеціальна комісія з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня
Члени спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
об'єктового рівня знають свої обов’язки та покладені
на них повноваження
Працівники знають свої дії відповідно до плану
реагування на радіаційні аварії (для об'єктів, які
здійснюють практичну діяльність з радіаційними
технологіями)
Співробітники готові до ліквідації радіаційних аварій
згідно з вимогами стандартів, норм і правил захисту
людини від впливу іонізуючого випромінювання, які
потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення (для об`єктів, які потрапляють у зони радіаційного забруднення від АЕС)
На об’єкті затверджено режими радіаційного захисту
(для об`єктів, які потрапляють у зони радіаційного забруднення від АЕС)
Працівники вміють складати інформацію про аварію та
повідомлення про надзвичайну ситуацію, а також
знають порядок їх надання
Чергові диспетчера знають свої інструкції про порядок
дій у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і
надзвичайних ситуацій
Працівники відповідних категорій мають посвідчення
встановленого зразка про проходження функціонального навчання відповідними категоріями осіб

Так
Так
Так

2014

Так

у 2016 році

Так

у 2016 році

Так

АРЧ АРЗ СП ГУ
ДСНС України у
Миколаївській
області
276/15.04.16

Перевірку знань
проведено 23.06.16

Так

НВ
НВ

НВ
Так

Перевірку знань
проведено 29.06.16

Так

Перевірку знань
проведено 29.06.16

Так

Навчання проводиться відповідно до
графіку

22.

З працівниками проводяться заняття за тематикою
спеціальних програм підготовки населення на підприє- Так
мствах, відповідно до плану на рік

23.

На підприємстві розроблено та затверджено положення
про навчання з питань охорони праці, яким
затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці
Співробітники
ознайомлені
з
планом-графіком
проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці
На підприємстві розроблені документи з організації видачі засобів індивідуального захисту працівникам та
особовому складу формувань цивільного захисту
Всі працівники забезпечені засобами захисту органів
дихання (відповідно до розрахунків)
Засоби захисту органів дихання готові до використання
(проведення перевірки в спец лабораторіях, у разі
необхідності)

24.
25.
25.1
25.2
26.

Розклад проведення занять
затверджено у
2010 році
76/23.04.2010

Так
Так

Інструкція від
20.07.15

Так

100% / 690 осіб
Відповідно до
паспорту виготовлені у 2014

Так

Затверджено наказ про створення поста радіаційнохімічного спостереження (для об’єктів визначених розпорядженнями органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування)

НВ

27.

Затверджено положення про об'єктовий пост радіаНВ
ційно-хімічного спостереження (для об’єктів визначених розпорядженнями органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування)
Номенклатуру
28. На об`єкті затверджена номенклатура матеріального Так
затверджено
резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних си20.07.2015
туацій природного та техногенного характеру і їх
наслідків
Підготовка до практичної складової спеціального об’єктового навчання (тренування)
600 – вогнегасни1.
Засоби протипожежного захисту знаходяться у Так
ків;
справному стані та у необхідній кількості

40 – гідрантів;
70 – протипожежних кранів;
17 – пожежних щитів.

2.
3.
4.

Засоби зв’язку, які передбачені та можуть викори- Так
стовуватися для передавання повідомлення про пожежу справні та готові до використання
Наявність та готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони (цивільного
захисту)
Аварійно-рятувальні служби (формування цивільного Так
захисту) повністю укомплектовані особовим складом,
технікою, засобами малої механізації, приладами,
інструментами, засобами індивідуального захисту,
первинними засобами пожежогасіння та іншим табельним майном відповідно до вимог керівних документів

НВ

5.

Пост спостереження укомплектований справними
засобами радіаційно-хімічного спостереження
6.
На об`єкті створено матеріальний резерв для запобіган- Так
ня та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру і їх наслідків (згідно
затвердженої номенклатури)
7. Наявність засобів імітації
Так

НВ
Створено на 85%
від запланованого
на 5 років

Висновок:співробітники підприємства готові до виконання дій за призначенням.
Голова комісії:
Заступник начальника порту по охороні праці,
навколишнього середовища і ЧС
Заступник голови комісії:
Головний інженер
Секретар комісії:
Начальник служби пожежної безпеки і ЧС
Члени комісії:
Заступник начальника порта по безпеці
Заступник начальника порта по безпеці заходів
Начальник вантажного району №1
Начальник відділу охорони праці
Інструктор по протипожежній профілактиці
служби пожежної безпеки і ЧС
В.о. спеціаліста цивільного захисту
служби пожежної безпеки і ЧС
Начальник управління організації заходів цивільного
захисту ГУ ДСНС України у Миколаївській області
Головний фахівець відділу планування заходів
цивільного захисту управління організації заходів
цивільного захисту ГУ ДСНС України
у Миколаївській області

А.Г. Петров
І.А. Попов
В.Л. Стройнов
Г.Н. Боровіков
В.Г. Сенько
Є.В. Осіпов
Т.В. Потапенко
Н.Н. Якубович
Ю.В. Артамонов
О.В. Ліскович

Д.В. Федоров

Додаток 11
ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
«18» липня 2016 р.

№1

ГОЛОВА КОМІСІЇ:
заступник начальника порту з ОП, ООС і НС Петров А.Г.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ:
начальник служби пожежної безпеки та НС Стройнов В.Л.
СЕКРЕТАР КОМІСІЇ:
в.о. фахівця цивільного захисту Артамонов Ю. В.
СКЛАД КОМІСІЇ:
начальник залізничного цеху Бугай А.Г.
начальник відділу капітального будівництва та ремонту Солоненко І.А.
начальник служби малої механізації Косяк В.Є.
начальник відділу матеріально-технічного постачання Костик А.В.
начальник відділу охорони та режиму Кушнірчук А.Г.
головний енергетик Гапиченко Н.Є.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: «Про забезпечення сталого функціонування підприємства, а
так само організації дій персоналу ТОВ «МСП Ніка-Тера», об'єктових служб і формувань
цивільного захисту в разі погіршення погодних умов, пов'язаних з великою кількістю
опадів і сильним вітром».
СЛУХАЛИ:
1. Заступника начальника порту по ООТ, ООС і НС Петрова А.Г., який довів первинну інформацію про погіршення погодних умов, пов'язаних з великою кількістю опадів і сильним вітром:
Комісією з питань ТЕБ та НС Корабельного району м.Миколаєва, передано розпорядження Миколаївського міського голови про введення з 10 год. 00 хв. 18.07.2016 р на території міста, режиму «Підвищеної готовності», в якому повідомляється:
- за прогнозом обласного Центру гідрометеорології протягом доби в період з 18 по 19
липня 2016 року на території Миколаївської області очікуються складні метеорологічні
умови;
- проходження по області циклону, який зі швидкістю 110 км/год рухається з північно-східного напрямку;
- орієнтовно через 4 - 6 годин очікується сильний, шквальний вітер до 25 - 30 м/с з
можливим посиленням більше 30 м/с, який супроводжується сильним дощем, можливе випадання великого граду;
- не виключається проходження фронту циклону територією м.Миколаєва, яке може
спричинити значне пошкодження і руйнування будівель, господарських споруд, конструкцій, інженерних і електро мереж, а також комунікацій.
Пропоную:
- перевірити справність системи оповіщення;
- уточнити склад служб та формувань ЦЗ, перевести їх на функціонування в режим
підвищена готовність;
- активізувати контроль за станом погодних умов;
- забезпечити обмін інформацією з органами місцевої влади про виникнення НС на
інших об'єктах підвищеної небезпеки міста;

- провести необхідні заходи щодо забезпечення оперативного реагування на можливі
аварії, негайного відновлення електропостачання на території підприємства в разі його
відключення;
- підготувати до можливого застосування інженерну та автомобільну техніку,
мобільне насосне обладнання, автономні джерела електроживлення;
- обмежити перебування працівників за межами робочих місць, а також попередити
проведення висотних робіт і робіт на відкритих територіях в період проходження
штормового попередження;
- членам комісії викласти свої пропозиції для прийняття рішень.
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію з цього питання прийняти до виконання.
2. Перевести підприємство в режим функціонування «ПІДВИЩЕНА ГОТОВНІСТЬ».
Термін: негайно
3. Заступнику голови комісії з НС - начальнику служби пожежної безпеки та НС
Стройнову В.Л .:
- перевірити справність системи оповіщення;
- довести інформацію про погіршення погодних умов до керівництва суден, підрядних організацій, які працюють на території порту;
- перевести спеціалізовані служби і формування цивільного захисту на функціонування в умовах підвищеної готовності, уточнити їх склад і забезпечити їх своєчасне реагування на НС або аварії;
- перевірити готовність пожежних насосних станцій.
Термін: негайно
4. Начальнику залізничного цеху Бугаю А.Г .:
- вжити заходів щодо звільнення технологічних проїздів і переїздів від рухомого
складу;
Термін: негайно
- забезпечити безаварійну роботу залізничного транспорту при погіршенні
метеоумов.
Термін: в період проходження штормового попередження
5. Начальнику відділу капітального будівництва та ремонту Солоненку І.А .:
- згорнути роботу вантажопідіймальних механізмів;
- привести в готовність ремонтно-відновлювальні бригади і техніку для оперативного
реагування на можливі аварії та забезпечити їх матеріально-технічними засобами.
Термін: негайно
6. Начальнику служби малої механізації Косяку В.Е .:
- згорнути роботу вантажопідйомної техніки, техніку поставити в гараж на штатні
місця стоянок;
- відключити електричне живлення компресорів і електродвигунів;
- відключити електроживлення в боксах (технологічних приміщеннях гаража);
- здійснити заземлення спеціальної техніки.
Термін: негайно
7. Начальнику відділу матеріально-технічного постачання Костику А.В.:
- вжити заходів щодо забезпечення збереження матеріальних засобів;

- забезпечити ремонтно-відновлювальні бригади необхідними матеріально-технічними засобами.
Термін: негайно
8. Начальнику відділу охорони і режиму Кушнірчуку А.Г .:
- посилити пропускний режим, обмежити допуск на територію порту підрядних
організацій;
Термін: негайно
- при виявленні руйнувань периметрального загородження забезпечити виставлення
в зазначених місцях рухливих патрулів;
- в умовах поганої видимості посилити спостереження за водною акваторією;
- обмежити перебування працівників за межами робочих місць, а так само
попереджати проведення висотних робіт і робіт на відкритих територіях.
Термін: в період проходження штормового попередження
9. Головному енергетику Гапиченко Н.Е .:
- перевести аварійно-відновлювальну групу в режим підвищеної готовності і цілодобового чергування;
- підготувати до роботи автономні джерела енергопостачання;
- привести в готовність до роботи насосну станцію зливних стічних вод;
Термін: негайно
- забезпечити негайне відновлення електропостачання на території підприємства в
разі його відключення. В першу чергу підключати до електропостачання об'єкти, які забезпечують стале функціонування підприємства.
Термін: у разі виникнення аварій
10. Інформацію про хід виконання рішень комісії з питань НС надавати через службу
пожежної безпеки та НС.
11. Начальнику служби пожежної безпеки та НС Стройнову В.Л. узагальнити
інформацію про хід виконання рішень кіміссіі з питань НС.
Термін: негайно після виконання
Голова комісії з питань НС

А.Г. Петров

Секретар комісії

Ю.В.Артамонов

Додаток 12
ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
«19» липня 2016 р.

№2

ГОЛОВА КОМІСІЇ:
заступник начальника порту з ОП, ООС і НС Петров А.Г.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ:
начальник служби пожежної безпеки та НС Стройнов В.Л.
СЕКРЕТАР КОМІСІЇ:
в.о. фахівця цивільного захисту Артамонов Ю. В.
СКЛАД КОМІСІЇ:
начальник залізничного цеху Бугай А.Г.
начальник відділу капітального будівництва та ремонту Солоненко І.А.
начальник служби малої механізації Косяк В.Е.
начальник відділу матеріально-технічного постачання Костик А.В.
начальник відділу охорони та режиму Кушнірчук А.Г.
головний енергетик Гапиченко Н.Є.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:«Організація робіт по локалізації та ліквідації НС у результаті
вибуху в підсилосному приміщенні сховища зерна силосного типу №2 на території вантажного району №1».
СЛУХАЛИ:
1. Заступника начальника порту по ОП, ООС і НС Петрова А.Г., який довів первинну
інформацію про аварію на території першого вантажного району:
З 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв. 19.07.2016 р. на вантажному районі №1 проводились
зварювальні роботи по ремонту центральної шиберной заслінки сховища зерна силосного
типу №2 бригадою зварювальників служби механізації порту в кількості 5 чоловік. В результаті порушення правил проведення вогневих робіт в підсилосному приміщенні сховища зерна силосного типу №2 на території вантажного району №1 на місці проведення
зварювальних робіт стався вибух зернового пилу, без послідуючого горіння.
Пропоную:
призначити керівника робіт по ліквідації наслідків НС;
здійснити проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці аварії;
залучити інженерну техніку і необхідну кількість особового складу служб і формувань ЦЗ.
вжити заходів щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я співробітників першого
вантажного району;
задіяти матеріальний резерв для проведення першочергових невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
запрошеним членам комісії викласти свої пропозиції для прийняття рішень.
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома доведену інформацію.
2. Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначити А.Г.
Петрова - заступника начальника порту з ОП, ООС і НС.

Термін: негайно
3. Відповідно до вимог пункту 1.6. класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій,
затверджених наказом МНС України від 12 грудня 2012 №1400 «Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», коду 10211 «НС унаслідок пожежі, вибуху в
споруді, на комунікації або технологічному устаткуванні промислового об’єкта» Національного класифікатора ДК 019: 2010 та пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року. №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» ситуацію, яка сталася на території вантажного району №1 - комплекс з перевантаження зернових вантажів ТОВ МСП
«Ніка-Тера», за адресою м Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 в результаті вибуху,
попередньо віднести до надзвичайної ситуації об'єктового рівня.
4. Приймається рішення про переведення вантажного району №1 підприємства в режим функціонування «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ».
Термін: негайно
5. Керівникові евакокомісії привести в готовність комісію і провести евакуацію співробітників з території першого вантажного району.
Термін: негайно
6. Начальникам спеціалізованих служб направити до другого силосу зернового терміналу, такі формування ЦЗ:
- медичний пост;
- аварійно-відновлювальні бригади №1;
- транспортну команду колісної техніки;
- команду охорони громадського порядку;
- групу радіаційно-хімічної розвідки;
- розвідувально-рятувальну команду.
Термін: негайно
7. Головному диспетчеру порту Галичу А.В.
- забезпечити вільні шляхи під'їзду до зони руйнування.
Термін: негайно
8. Начальнику залізничного цеху Бугай А.Г.
- прибрати рухомий склад з фронту вивантаження;
- бути в готовності подати рухомий склад для звільнення місця руйнування від уламків.
Термін: негайно
9. Начальнику відділу капітального будівництва та ремонту Солоненко І.А.
- організувати розбір зруйнованого силосу, задіяти необхідну кількість людей.
Термін: негайно
10. Начальнику першого вантажного району Осипову Е.В., для прибирання зерна з
зруйнованого силосу використовувати пневмо перевантажувач «Віган».
Термін: негайно
11. Начальнику служби малої механізації Косяку В.Е., направити до місця НС 1
фронтальний навантажувач, 1 кран на пневмо ходу, 1 тягач Т-150 до, для навантаження зерна.
Термін: негайно

12. Начальнику відділу матеріально-технічного постачання Костику А.В.
- забезпечити аварійно відновлювальні бригади необхідним обладнанням і засобами
захисту відповідно до інструкцией з обліку матеріальних засобів.
Термін: негайно
13. Начальнику відділу охорони і режиму Кушнірчуку А.Г.
- забезпечити охорону і огорожу місця аварії і посилити спостереження за прилеглою
територією;
- забезпечити допуск аварійно - рятувальної техніки та персоналу до зони руйнування;
- не допускати сторонніх осіб до місця проведення аварійно-рятувальних робіт.
Термін: негайно
14. Головному енергетику Гапиченко Н.Є.
- забезпечити доставку до місця автономних джерел електроживлення.
Термін: негайно
15. Диспетчеру пожежного депо інформувати про хід ліквідації наслідків НС
Корабельний РВ ГУ ГСЧС України в Миколаївській області та адміністрацію Корабельного району м.Миколаєва.
16. Інформацію про хід виконання рішень комісії подати голові комісії через
секретаря.
Термін: негайно після виконання
Голова комісії з питань НС

А.Г. Петров

Секретар комісії

Ю.В.Артамонов

Додаток 13
ПРОТОКОЛ
розширеного засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій
ТОВ «МСП Ніка-Тера»
«19» липня 2016 р.

№3

ГОЛОВА КОМІСІЇ:
заступник начальника порту з ОП, ООС і НС Петров А.Г.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ:
начальник служби пожежної безпеки та НС Стройнов В.Л.
СЕКРЕТАР КОМІСІЇ:
в.о. фахівця цивільного захисту Артамонов Ю. В.
СКЛАД КОМІСІЇ:
начальник залізничного цеху Бугай А.Г.
начальник відділу капітального будівництва та ремонту Солоненко І.А.
начальник служби малої механізації Косяк В.Е.
начальник відділу матеріально-технічного постачання Костик А.В.
начальник відділу охорони та режиму Кушнірчук А.Г.
головний енергетик Гапиченко Н.Є.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: «Підведення підсумків показового комплексного об'єктового
навчання з питань цивільного захисту на ТОВ« МСП Ніка-Тера».
СЛУХАЛИ:
1. Доповідь начальника порту Тимченко А.К., який вказав на важливість проведення
показового комплексного об'єктового навчання.
На виконання підпункту 3 пункту 9 Плану основних заходів цивільного захисту на
2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016
року №269-р, з метою розробки єдиного підходу до організації та методики проведення
навчань з питань цивільного захисту на ТОВ «МСП Ніка -Тера проведено показові комплексні об'єктові навчання.
Розроблений план проведення показового комплексного об'єктового навчання, плани
реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах
підвищеної небезпеки ТОВ «МСП Ніка-Тера» дозволили відпрацювати практичні заходи із
залученням органів управління та сил цивільного захисту ТОВ «МСП Ніка-Тера».
Дії органів управління і сил цивільного захисту ТОВ «МСП Ніка-Тера» заслуговують
на оцінку «добре».
2. Доповідь голови комісії з НС - в.о. заступника начальника порту з ОП і ООС і НС А.Г.Петрова щодо проведення розширеного засідання комісії з питань НС ТОВ «МСП
Ніка-Тера» для підведення підсумків показового комплексного об'єктового навчання.
Сьогодні було проведено показове комплексне об'єктове навчання з питань цивільного захисту на тему «Дії органів управління та сил цивільного захисту ТОВ «МСП НікаТера» при виникненні можливих надзвичайних ситуацій».
Попрошу посередників підготувати матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків, пропозицій. Заповнені бланки здати в штаб керівництва навчань.
Для об'єктивної оцінки роботи тих, хто навчався, слід виходити з вимог нормативноправових актів, що стосуються підготовки керівного складу, осіб, які очолюють формування цивільного захисту, і персоналу підприємств, організацій і установ.
За результатами обговорення визначити завдання для усунення недоліків.

3. Заслухали посередників (згідно зі списком), які надали матеріали для загального
розбору у вигляді коротких висновків і рекомендацій, а саме:
- начальника ремонтно-механічної ділянки Бучковського А.В. (посередника при головному диспетчерові диспетчерської служби порту): головний диспетчер діяв згідно діючих
інструкцій, брав і передавав за призначенням оперативну інформацію про погіршення
метеорологічної обстановки і введення режиму «Підвищеної готовності», про збір на екстрене засідання членів комісії з НС, про надзвичайну подію на вантажному районі №1; виконував вказівки керівництва порту, фіксував свої дії в спеціальних журналах.
Рекомендується: оновити відомості (номери мобільних телефонів корпоративної мережі) в списках оповіщення ТОВ «МСП Ніка-Тера».
Висновок: головний диспетчер порту з поставленими завданнями впорався на
«добре».
- начальника відділу служби механізації порту Лис Ю.М. (посередника при комісії з
питань НС): комісія з питань НС своєчасно зібралася на засідання в установленому місці;
прийнявши оперативну інформацію про погіршення метеорологічної обстановки, заслухавши пропозиції членів комісії, прийняла рішення про введення режиму «Підвищеної готовності» на підприємстві; проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на
вантажному районі №1; підтримання постійного зв'язку зі штабом ліквідації НС; залучені
фахівці своєчасно давали пропозиції щодо подальшого функціонування ТОВ «МСП НікаТера» при виникненні НС.
Висновок: комісія з питань НС з поставленими завданнями впоралася на «добре».
- начальника вантажного району №2 Рязанцева А.В. (посередника при керівникові
робіт з ліквідації наслідків НС і штабі з ліквідації наслідків НС): керівник робіт з ліквідації наслідків НС правильно оцінив обстановку після вибуху в підземній галереї під сховищем зерна силосного типу №2 вантажного району №1, прийняв рішення на проведення
першочергових заходів щодо аварійно-рятувальним та інших невідкладних робіт, розподілив і поставив завдання особовому складу штабу, організував роботу штабу; по прибуттю оперативно-рятувальних служб і формувань ЦЗ дав їх керівникам необхідні розпорядження; було налагоджено взаємодію між підрозділами.
Рекомендується: звернути увагу на порядок ведення оперативної документації
штабом, документальної реєстрації всіх без винятку рішень керівника робіт з ліквідації
наслідків НС.
Висновок: керівник робіт з ліквідації наслідків НС та його штаб з поставленими завданнями впорався на «добре».
- начальника вантажного району №3 Вороніна А.В. (посередника при формуваннях і
службах ЦЗ): особовий склад спеціалізованих служб і формувань ЦЗ, отримавши засоби
індивідуального захисту (протигази), виділену техніку, обладнання, інструмент прибув у
визначені місця збору і роботи груп, розрахунків, команд, бригад за призначенням.
Особовий склад спеціалізованої служби ЦЗ транспортного забезпечення вміло провів
комплекс евакуаційних заходів контейнера газового обладнання, який був розташований
біля входу в підземну галерею сховища зерна силосного типу №2, в безпечну зону; порушень правил безпеки в роботі особового складу служби не виявлено. Особовий склад розвідувально-рятувальної команди формувань ЦЗ своєчасно приступив до розбирання конструкцій для проведення рятувальних робіт; особи, які постраждали під час вибуху, були
винесені з підземної галереї під сховищем зерна силосного типу №2 конвеєра №125 в безпечне місце, порушень правил безпеки в роботі команди не виявлено. Після евакуації постраждалих аварійно-відновлювальні бригади здійснили остаточне розбирання завалів,
порушень правил безпеки в роботі бригад не виявлено.
Рекомендується: звернути увагу на укомплектованість шансовим інструментом і
спеціальними засобами захисту кожного учасника формувань.

Висновок: формування та служби ЦЗ з поставленими завданнями впоралися на
«добре».
- начальника відділу охорони праці Потапенко Т.В. (посередника при проведенні
заходів з евакуації персоналу і на медичному посту): оповіщення про проведення евакуації
персоналу було здійснено з автоматизованого робочого місця приміщення операторської
через систему СРВО НС. Евакуація працюючого персоналу з адміністративно-господарчої
будівлі вантажного району №1 була проведена через основні і запасні виходи з будівлі,
згідно схем евакуації, працюючий персонал своєчасно покинув території складу наземного
зберігання зерна №10, силосів зберігання зерна та причалів № 10, 11. В безпечну зону була
виведена спеціальна і автомобільна техніка зі складу наземного зберігання зерна №10, з
території силосів зберігання зерна, зі станції розвантаження автомашин і причалів № 10 і
11; також зі станції розвантаження вагонів СРВ-3 був виведений залізничний потяг.
Порушень правил безпеки при проведенні евакуаційних заходів не виявлено.
Рекомендується: додатково відпрацювати дії персоналу в разі евакуації з небезпечної
зони.
Висновок: персонал з поставленими завданнями впорався на «добре».
Фахівці медичного поста на ношах перенесли постраждалих на розгорнутий медичний пост. Медичним персоналом спеціалізованої служби медичного забезпечення було
надано медичну допомогу умовно постраждалим; фахівці працювали злагоджено,
надавали потерпілим допомогу до прибуття бригад швидкої допомоги.
Рекомендується: звернути увагу на використання сучасних кровозупиняючих пристосувань, пристроїв для штучного дихання.
Висновок: медичний пост з поставленим завданням впорався на «добре».
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Показове комплексне об'єктове навчання з питань цивільного захисту на ТОВ
«МСП Ніка-Тера» проведено на оцінку «добре».
2. Заступнику голови комісії з НС - начальнику служби пожежної безпеки та НС
Стройнову В.Л .:
опрацювати представлені рекомендації, пропозиції та зауваження для внесення змін і
доповнень до планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків
аварій на ТОВ «МСП Ніка-Тера»
Термін: до 26.07.2016 р.
підготувати проект наказу «Про готовність ТОВ «МСП Ніка-Тера» до вирішення завдань цивільного захисту»
Термін: до 26.07.2016 р.
підготувати Звіт про організацію проведення показового комплексного об'єктового
навчання з питань цивільного захисту на ТОВ «МСП Ніка-Тера» м.Миколаєва, який
направити в місцевий орган виконавчої влади та ГУ ДСНС.
Термін: до 26.07.2016 р.
Голова комісії з питань НС

А.Г. Петров

Секретар комісії

Ю.В.Артамонов

Додаток 14

ЗВІТ
про організацію проведення показового комплексного об’єктового навчанняз питань цивільного захисту у товаристві з обмеженою відповідальністю
«Морський спеціалізований порт Ніка-Тера»
Тема показового комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту:
«Дії органів управління та сил цивільного захисту при виникненні можливих надзвичайних ситуацій».
Тривалість навчання – 6 годин.
Керівник навчання – начальник порту Тимченко Олександр Костянтинович.
До навчання залучались:
керівний склад - 21 особа;
комісія з питань надзвичайних ситуацій - 9 осіб;
евакуаційні органи - 13 осіб;
спеціалізовані служби цивільного захисту - 37 осіб;
формування цивільного захисту - 118 осіб;
добровільні пожежні команди - 6 осіб;
інші працівники – 27 осіб.
1. Оцінка готовності на період проведення навчання.
До проведення навчання ТОВ «МСП Ніка-Тера» було здійснено уточнення, а також
корегування наказів по структурі цивільного захисту підприємства, плануванню, організації та проведення заходів з питань цивільного захисту та положень про комісію з питань
надзвичайних ситуацій, комісію з питань евакуації, штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту, а також планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки до їх реалізації.
Планувальні документи для організації діяльності з питань цивільного захисту були
відпрацьовані якісно і відповідають вимогам чинних законодавчих нормативно-правових
та керівних документів, а саме:
план реагування на надзвичайні ситуації ТОВ «МСП Ніка-Тера»;
план локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки ТОВ
«МСП Ніка-Тера»;
план евакуації працівників ТОВ «МСП Ніка-Тера».
Виконуються всі заходи із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів
радіаційного та хімічного захисту.
Згідно затвердженого і погодженого перспективного плану забезпечення засобами
індивідуального захисту органів дихання працівників підприємства у 2016-2020 роках,
працівники підприємства до проведення навчання вже були забезпечені протигазами ГП7В на 87%.
На підприємстві створений матеріальний резерв та запас майна цивільного захисту,
який постійно поповнюєтеся та оновлюється згідно з затвердженою і погодженою
номенклатурою та обсягом об’єктового матеріального резерву для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
Керівник навчання, голови комісій з питань надзвичайних ситуацій, евакуації, начальники спеціалізованих служб цивільного захисту, командири формувань цивільного захисту та керівники навчальних груп пройшли функціональне навчання і знають свої посадові
обов’язки з питань цивільного захисту.

Під час проведення заходів з оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення
навчання, комплексною комісією було проведено вибіркову перевірку знань у працівників
підприємства з питань цивільного захисту, які показали гідні знання в обсязі програм
спеціальної та загальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходів безпеки у разі відпрацювання практичних питань.
Об'єктова система зв'язку та оповіщення забезпечує доведення інформації про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до всіх працівників підприємства.
Були організовані все необхідні заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної
безпеки. З працівниками підприємства постійно проводяться інструктажі з питань техногенної і пожежної безпеки і навчання з пожежно-технічного мінімуму.
Для забезпечення безпеки на вантажному районі №1 встановлена система раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення (СРВО НС), яка призначена для забезпечення оперативного реагування при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення про них працюючого персоналу і керівного складу підприємства.
СРВО НС виконує функції:
- постійного контролю концентрації оксиду вуглецю в повітрі складу наземного зберігання зернових вантажів;
- постійного контролю за температурою зерна у складі наземного зберігання зернових
вантажів через систему термометрії («АРМ Термометрія»);
- оперативної передачі інформації про виявлені відхилення контрольованих
параметрів.
Тривожний сигнал СРВО НС підприємства виведений на міський пульт централізованого техногенного цілодобового спостереження.
2. Повнота і якість відпрацювання планувальних документів з навчання, доцільність
та реальність задуму навчання.
Для забезпечення проведення показового комплексного об’єктового навчання штабом
керівництва відпрацьовані наступні документи:
наказ про підготовку та проведення показового комплексного об'єктового навчання;
план проведення показового комплексного об'єктового навчання;
план об'єкта з графічним показом ділянок, рубежів, пунктів відтворення обстановки з
переліком засобів імітації;
погодинний графік нарощування обстановки з переліком ввідних;
схема розгортання сил і засобів в місцях (ділянках);
табель термінових донесень за навчання.
Документи показового комплексного об'єктового навчання відпрацьовані своєчасно і
якісно, відповідно до задуму навчання.
Відпрацьовані ввідні відповідають реальності задуму навчання і є доцільними для
даного часу.
3. Відповідність відтворення (імітації) навчальної обстановки характеру виробництва.
Задум навчання та відпрацьовані ввідні є доцільними для даного часу і характеру виробничої діяльності підприємства.
Імітація умовних ситуацій в місцях проведення практичних заходів проведена відповідно до задуму.
Ввідна №1. Погіршення метеорологічної обстановки, введення режиму підвищеної готовності.
Ввідна №2. Вибух в підземній галереї сховищ зерна силосного типу.
4. Оцінка дій органів управління.

При проведенні навчання дії органів управління під час введення режиму надзвичайної ситуації ТОВ «МСП Ніка-Тера» були злагодженими і відповідали вимогам
Кодексу цивільного захисту України.
Оповіщення та збір керівного складу підприємства, спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту проведено в терміни, визначені планом реагування на надзвичайні
ситуації та планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки ТОВ «МСП Ніка-Тера».
Органи управління цивільного захисту підприємства були своєчасно розміщені у відповідних пунктах управління й успішно виконали свої управлінські функції.
Забезпечення взаємодії з органами управління і силами, визначеними для проведення
спільних заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проводились, але із
обмеженнями - умовно.
Було вчасно здійснено проведення заходів з локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації із залученням необхідних сил та засобів об’єктового рівня.
Організацію основних видів забезпечення під час дій у зоні надзвичайної ситуації було здійснено у повному обсязі.
Особиста присутність керівництва на місцях проведення практичних робіт, контроль
за діями змінної диспетчерської служби, керівників структурних підрозділів підприємства,
інженерно-технічних працівників, щодо оперативного залучення сил і засобів для локалізації надзвичайної ситуації було виконано у повному обсязі.
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій обладнаний усіма необхідними
засобами зв'язку і відповідними документами.
5. Оцінка дій спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.
Начальники спеціалізованих служб цивільного захисту і командири формувань цивільного захисту приймали правильні рішення відповідно до вимог ПЛАС.
Добровільна пожежна команда першою прибула на місце вибуху за сигналом «Тривога» і взяла участь у розвідувально-рятувальних та інших невідкладних роботах.
Спеціалізовані служби і формування цивільного захисту, змінні та чергові служби і
штатні підрозділи прибули до місця надзвичайної ситуації своєчасно.
Були виконані дії по огляду місця вибуху, порятунку постраждалих та надання їм домедичної допомоги, виконані невідкладні роботи по розбору завалу.
Дії спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту відповідали задуму дій по
другій ввідній, при розбиранні завалів використовувались засоби механізації, техніка і
прилади, було проведено рятування постраждалих та надання їм першої медичної допомоги.
Таким чином, дії спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту підприємства
показали високий рівень підготовки.
6. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій персоналу за ними.
У ході навчання відпрацьовано оповіщення працівників підприємства і їх дії за сигналом цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!» та відповідними голосовими і звуковими сигналами і оголошеннями.
Інформація про вибух в підземній галереї сховищ зерна силосного типу №2 надійшла
диспетчерській службі через одну хвилину. Після отримання інформації черговий диспетчер виконав дії згідно із схемою оповіщення протягом двох хвилин.
За сигналами оповіщення цивільного захисту підприємства дії персоналу були правильними. Заходи проведені відповідно до плану оповіщення і без затримок.
7. Перелік робіт, виконаних з метою удосконалення складових системи цивільного
захисту підприємства.

Перевірено справність систем телефонного та радіозв'язку, системи оповіщення підприємства.
Перевірено запасні виходи і шляхи евакуації.
Проведено технічне обслуговування засобів зв'язку.
Перевірено справність систем пожежогасіння та водяного зрошення сховищ зерна силосного типу.
При підготовці та під час проведення навчання були виконані ряд робіт спрямованих
на вирішення завдань, які відповідають інтересам діяльності підприємства: оновлення
документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованих служб і
формувань цивільного захисту.
Перевірено реальність і ефективність проведення заходів, визначених планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки ТОВ «МСП НікаТера».
8. Перелік матеріалів з моделювання надійності роботи підприємства у разі можливого впливу аварій і надзвичайних ситуацій на інженерно-технічний комплекс підприємства.
Передбачено 37 сценаріїв згідно плану локалізації і ліквідації наслідків аварій на
об'єктах підвищеної небезпеки ТОВ «МСП Ніка-Тера».
9. Результати навчання, обговорені на розширеному засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій ТОВ «МСП Ніка-Тера» (протокол №3 від 19.07.2016 року, що додається).
Загальна оцінка за підготовку, організацію та проведення показового комплексного
об’єктового навчання з питань цивільного захисту «Добре».
Керівник навчання: начальник порту ТОВ
«МСП Ніка-Тера»

_____________

О.К. Тимченко

Начальник відділу служби механізації порту
(посередник при комісії з питань НС)

____________

Ю.М. Лис

Начальник ремонтно-механічного ділянки
(посередник при головному диспетчері
диспетчерської служби порту)

_____________

А.В. Бучковський

Посередники при керівникові навчання:

Начальник вантажного району №2
(посередник при керівникові робіт по ліквідації наслідків НС та штабі з ліквідації наслідків НС)
_____________

А.В. Рязанцев

Начальник вантажного району №3
(посередник при формуваннях і службах ЦЗ)

_____________

А.В. Воронін

Начальник відділу охорони праці
(посередник при проведенні заходів по
евакуації персоналу і на медичному посту)

_____________

Т.В. Потапенко

